REGLEMENT ONNOZELERIT
Controles

Gebruikte

-onbemande routecontroles zijn oranje bordjes met een letter of getal in de
linkerbovenhoek, deze letter of getal noteert u op uw controlekaart, doorhalen
of verbeteren wordt als foutief beoordeeld.
-op de controle kan ook tevens een code staan, deze dient u eerst op te
volgen voordat u met de opdracht verder gaat.
codes:
1L of 1R = eerste weg links of eerste weg rechts
EL of ER = einde weg links of einde weg rechts
XL of XR = viersprong links of viersprong rechts
HK = hier keren
de
5x = bij de 5 maal passeren de hersteltekst uitvoeren.
9

= verder met opdracht 9

1 cijfers kunnen natuurlijk ook andere cijfers zijn en/of zelfs letters.
de
2
-bemande
controles zijn herkenbaar aan een oranje vlag, hier dient u
2te stoppen uw controlekaart af te laten stempelen.
-controles bevinden zich uitsluitend rechts van de bereden route.
-een stempelcontrole bestaat uit een vlag en een stempelkussen.
Stempel in het eerst volgende vrije vakje op de controlekaart
Routebeschrijving - genummerde opdrachten in nummervolgorde uitvoeren
- indien een opdracht niet uitvoerbaar is, blijft u gewoon rechtdoor rijden
totdat de opdracht uitvoerbaar is of dat u een routecontrole
tegenkomt.
- er zijn nooit vallen gemaakt op onderstreepte opdrachten of
verwijzingen die tussen haakjes staan.
- neutrale opdrachten herkenbaar aan een letter van het alfabet
bevatten nimmer een val.
- CV= controlevraag, het antwoord dient u in het eerstvolgende vrije
vakje op uw controlekaart in te vullen.

Oriënteringspunten:- vaste objecten of afbeeldingen van een vast object.
- bordjes door de uitzetter geplaatst, zijn vaste objecten en rechtgeldig.
- teksten, deze dienen in de routeopdracht tussen aanhalingstekens te
staan.
- wegen en wegsituaties (viersprong, einde weg, driesprong e.d.)
- doodlopende wegen of wegen voorzien van een bord “DLW” worden
geacht niet aanwezig te zijn.
- eigen wegen, in-/uitritten alsmede woonerven e.d. zijn ook niet
aanwezig.
- oriënteringspunten dienen in de aangegeven volgorde bereikt te
worden, zij hoeven niet volledig na mekaar te liggen.
- liggen rechts van de weg met uitzondering van wegen

Foto’s

- bij de foto’s 1 t/m 9 dient u het nummer van de betreffende foto in het
eerstvolgende vrije vakje van uw controlekaart te noteren op het
moment dat u de foto passeert.
- van de foto’s dienen de oriëntatiepunten overeen te komen met in
achtneming van de weersgesteldheid.

Afkortingen:

-

alleen deze afkortingen mogen gebruikt worden:
Codes op de controles
L = links
R = rechts
CV = controlevraag
H = huisnummerbordje
e
e
1 (2 ) enz. eerste (tweede) enz.
VRW = voorrangswegsituatie (haaientanden, stop bord)

