1. Zintegrowana Grupa Opisowa (w skrócie ZGO) – zgodnie z kodyfikatorem jest to
wydzielona część trasy przejazdu, która posiada wszystkie cechy itinerera.
Najprościej mówiąc – jest to itinerer w itinererze. To, że macie do czynienia ze
Zintegrowaną Grupą Opisową, poznacie po tym, że kratka ma jakąś nazwę, która
Wam nic nie mówi (nie jest poleceniem prawo/lewo, odwzorowaniem skrzyżowania
ani niczym innym). Na rajdzie spotkacie się np. z takim zapisem w itinererze:

Czyli LIP = Zintegrowana Grupa Opisowa. W tym momencie należy znaleźć oddzielony
graficznie (jak np. choinka czy constanse) materiał, w którym widnieje nazwa „LIP”. I
potem ponownie należy jechać od lewej do prawej, od góry do dołu, polecenia z
ZGO, a gdy się skończą, odhaczyć kratkę „LIP” jako zrealizowaną i jechać kolejną z
głównego itinerera. W ZGO panują takie same zasady jak w normalnym itinererze –
pojawią się nowe constanse (pamiętajmy, że „LIP” jest w ramach kratek w głównym
itinererze, więc nie dość, że w samym LIP mamy costanse, to obowiązują nas też te,
które są zawarte dla całego odcinka w nagłówku itinerera). W ZGO również możemy
poruszać się po różnych materiałach topograficznych – dlatego uważnie patrzcie czy
nad kreską łączącą kratki jest pusto, czy jednak autor chce abyście jechali po jakimś
planie. Wszystko co znajduje się wewnątrz ZGO (czyli np. constanse), obowiązuje
tylko podczas wykonywania tego ZGO. Jak przejedziecie cały „LIP”, to co było w tym
ZGO przestaje Was interesować.
Poniżej screen itinerera (przykładowego! Nie tego, który będzie w niedzielę )
abyście zobaczyli co kiedy obowiązuje:

2. Wyznaczanie punktów przez zawodników – to jeden z trudniejszych tematów
nawigacyjnych, jednak przy odrobinie woli i chęci, jest on do „ogarnięcia”. Oprócz
tego, że na materiałach topograficznych autorzy samodzielnie zamieszczają punkty
na skrzyżowaniach… mogą sobie wymyślić, że zawodnicy też powinni się z tym trochę
napocić  Zobaczmy więc w jaki sposób mogą nas do tego zmusić:
a) Wyznaczanie punktu przez dojazd z natury:

W itinererze znajdziecie polecenie dojazdu do punktu (miło, że z jednoznacznym
wyjazdem, bardzo ułatwia to sprawę), a do następnego punktu będziecie mieli
dojechać z natury. Tego punktu nie będzie na mapie – oznacza to, że punkt
znajduje się na najbliższym realnym (i mapowym też) skrzyżowaniu po
osiągnięciu poprzedniego punktu. Czyli: 502 będzie na mapie, 322 będzie do
wrysowania po osiągnięciu tego punktu.
b) Wyznaczanie punktu przez SM;
O SMach jeszcze na TJnO nie było, dlatego autorka chciała najprostszym
sposobem zaprezentować, jak należy wrysować punkt i obiecuje nie robić tu
większych numerów.

SM = ślepa mapa. Najprościej mówiąc to fragment drogi, którą należy przejechać
– SM jest wydzielony graficznie i za pomocą punktu nawiązania można go sobie
przenieść na mapę, po której się poruszamy. Tak to będzie wyglądało:

Widzicie? Mamy punkt nawiązania (punkt 500), mamy skalę – czyli wiemy ile
metrów ma SM i potrafimy znaleźć gdzie się zaczyna, mamy kierunek przejazdu
SM. I jak widać mamy punkt 59, który wrysujemy w mapę po jego osiągnięciu.
Osiągnięty punkt wrysowujemy i zostawiamy do końca odcinka! (i bez spojlerów,
przypominamy, że przez punkty 1 i 2-cyfrowe nie wolno nam planować przejazdu
)
c) Wyznaczanie punktu przez itinerer współrzędnościowy:
Tu Was odeślemy do Tajemnic Nawigacji. Będziecie mieli do wyznaczenia po
jednym punkcie w każdym z trzech rodzajów tego sposobu:

I to by było na tyle jeśli chodzi o to, czego możecie się spodziewać w najbliższą
niedzielę 
Czekamy na Was, do zobaczenia!

