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TAJEMNICE NAWIGACJI 2019

Interpretacje „Zasad opisów tras wykorzystywanych w Turystyczno-Nawigacyjnych Rajdach
Samochodowych 2019”

SPIS TREŚCI:
1. O co chodzi w nawigacji? - str. 2
2. Podstawowe pojęcia i zasady - str. 7
3. Grafika poleceń w naturze i na mapie - str. 16
3.1. Sposoby pokonywania trasy opisanej różnymi kombinacjami oznaczeń graficznych - str. 17
3.1.1 Z sytuacji drogowej występującej w naturze, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na
mapie - str. 17
3.1.2. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej na
mapie - str. 19
3.1.3. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, jedź z natury (realnie) do sytuacji występującej w
naturze - str. 20
3.1.5. Z sytuacji drogowej występującej na mapie, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do
sytuacji występującej na mapie - str. 21
3.1.6. Z sytuacji drogowej występującej w naturze, zaplanuj przejazd po mapie (jedź mapowo) do
sytuacji występującej na mapie - str. 23
4. Itinerery z natury (realne) - str. 25
4.1. Itinerer strzałkowy - str. 26
4.2. Itinerer strzałkowy orientowany - str. 27
4.3. Itinerer schematyczny - str. 28
4.4. Itinerer azymutowy - str. 29
4.6. Itinerery uproszczone - str. 31
4.6. Itinerer ze znakami drogowymi - str. 31
4.6.1. Znaczenie nóżek w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.6.2. Znaczenie symboliki znaków w itinererach ze znakami drogowymi - str. 32
4.7. Itinerer z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.7.1. Znaczenie strzałek w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 33
4.7.2. Kolejne wystąpienia w itinererach z sygnalizatorami świetlnymi - str. 34
4.8. Itinerer graficzny liniowy (choinka realna) - str. 35
4.9. Itinerer opisowy - str. 37
4.10.  Zasady nieopisywania elementów trasy w itinererach z natury - str. 37
5. Itinerery topograficzne (mapowe)  - str. 40
5.1. Manewry realizowane na materiałach topograficznych - str. 42
5.1.1. Manewr mapowy - str. 42
5.1.2. Manewr realny - str. 42
5.2. Itinerer graficzny topograficzny (choinka mapowa) - str. 43
5.3. Strzałki kierunkowe - str. 46
5.4. Punkty - str. 47
5.5. Przejazd wg opisów topograficznych (mapowy) - str. 49
5.5.1. Dojazdy do punktów i wyjazdy z punktów w określonym azymucie - str. 50
5.4.1. Wyznaczanie najkrótszego przejazdu na materiale topograficznym - str. 51
5.5.3. Realizacja poleceń „mapowe lewo”, „mapowe prawo”, „mapowe prosto” - str. 52
5.6. Itinerery współrzędnościowe - str. 63
5.6.1. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie promieni - str. 63
5.6.2. Metoda wyznaczania punktu poprzez określenie azymutów - str. 64
5.6.3. Metoda wyznaczania punktu poprzez podanie współrzędnych - str. 64
5.7. Inne sposoby wyznaczania punktów i innych elementów na materiale topograficznym - str. 64
5.7.1. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy SM - str. 64
5.7.2. Metoda wyznaczania punktu przy pomocy opisu z natury  - str. 65
6. Ślepa Mapa (SM) - str. 65
6.1. Sposoby realizacji przejazdu związane z SM - str. 67
6.1.1. Przejazd z natury, z punktu A na początek SM - str. 67
6.1.2. Przejazd wg mapy, z punktu A na początek SM - str. 67
6.1.3. Przejazd z natury, po wykonaniu SM jedź w prawo - str. 68
6.1.4. Przejazd wg materiału topograficznego, po wykonaniu SM jedź w prawo  - str. 68
6.1.5. Sposoby przejazdu SM występujących bezpośrednio po sobie - str. 71
6.1.6. Opuszczenie mapy i powrót na mapę - str. 72
7. Constans - str. 73
7.1. Elementy składowe constansu - str. 73
7.2. Constans realny (z natury) - str. 74
7.2.1. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania choinki mapowej - str. 74
7.2.2. Wystąpienie constansu realnego podczas realizacji przejazdu mapowego do punktu - str. 74
7.2.3. Wystąpienie constansu realnego podczas pokonywania ślepej mapy zakończonej strzałką
wyjazdową - str. 75
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7.3. Constans mapowy - str. 76































































































































































Assistance

Kup assistance

Forum

O nas

Nasze usługi

Sport

Samochody

Motocykle

Żużel

Karting

Sport popularny

Turystyka

Nawigacja samochodowa

Zmotoryzowani

Niepełnosprawni

Caravaning

Caravaning

Turystyka campingowa

Pojazdy zabytkowe

Bezpieczeństwo

Turnieje

Doskonalenie techniki

jazdy

Ratownictwo drogowe

Dla biznesu

Nasze usługi

Usługi turystyczne

PZM-Travel

Usługi, oferta

Noclegi, hotele

Ubezpieczenia



Jakość

Strefa kierowcy
Pojazdy zabytkowe turystyczne

PZM Sklep

RODO

Kontakt

więcej...

Copyright © Polski Związek Motorowy - Zarząd Główny
ul. Kazimierzowska 66, 02-518 Warszawa, +48 22 542 01 00


