Vervolg reglement
Algemeen
Alle wegen die voorkomen op de kaartfragmenten en voorzien zijn van twee bermlijnen waarvan er minimaal één ononderbroken is - mogen in de route worden opgenomen.
Er mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van wegen die voorkomen op de door de
organisatie verstrekte kaartfragmenten.
De schaal waarop gereden wordt staat vermeld op het kaartfragment.
Indien een (geconstrueerde) route niet kan of mag worden bereden, dient men die route zo
kort mogelijk na de onderbreking op te nemen.
Bermlijnen en kaarttekens onderbreken de te rijden route niet.
Doodlopende wegen mogen tijdens het kaartlezen worden bereden.
Van rotondes mag u altijd gebruik maken.
Als een weg of weggedeelte niet mag of niet kan worden bereden dient men een omrijroute
te construeren waarbij er zo weinig mogelijk van de oorspronkelijke route wordt gemist.
Weggedeelten voorzien van een kruisje mogen niet worden opgenomen in de route.
De door de organisatie op de kaartfragmenten aangebrachte nummers en teksten blokkeren
de route.
De route binnen een cirkel klopt niet geheel met de werkelijkheid en is vrij. Binnen deze
cirkel staan geen controles.
Pijlen en punten kortste route
De pijlen en punten dienen in nummervolgorde te worden bereden.
Een pijl dient van de voet tot de pijlpunt zo nauwkeurig mogelijk te worden bereden.
Van het begin tot het einde van het kaartleestraject dient u van begin tot de eerste pijl/punt,
van pijl/punt naar pijl/punt en van de laatste pijl/punt tot het einde, steeds de kortste route te
rijden.
Wegen mogen meerdere malen, doch slechts in één richting worden bereden.
Samenkomsten van wegen mogen meerdere malen in alle richtingen worden bereden.
Pijlen (en/of gedeelten van pijlen) en punten mogen altijd bereden en/of gekruist worden, ook
als ze reeds eerder bereden zijn, aan de beurt zijn, of nog bereden moeten worden; een pijl
en/of een gedeelte van een pijl mag echter nimmer tegengesteld worden bereden.
Ingetekende lijn (Tourklasse)
De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te
worden in voorwaartse richting. De ingetekende lijn tegengesteld rijden is niet toegestaan.
Ingetekende lijn met barricades (Sportklasse)
De ingetekende lijn dient zo nauwkeurig mogelijk van het begin tot het eind bereden te
worden in voorwaartse richting. De ingetekende lijn tegengesteld rijden is niet toegestaan.
Genummerde dwarsstreepjes zijn barricades. Het is niet toegestaan om het weggedeelte,
dat voorzien is van een barricade, te berijden.
De barricades dienen in nummervolgorde ontweken te worden, waarbij zowel voor als na de
barricade het overgeslagen deel van de ingetekende lijn zo kort mogelijk dient te zijn.
U dient derhalve op de laatste samenkomst van kaartwegen voor de barricade de
ingetekende lijn te verlaten en u dient de ingetekende lijn op de eerste samenkomst van
kaartwegen na de barricade in voorwaartse richting te gaan berijden.
De omweg dient zo kort mogelijk te zijn. Wegen mogen meerdere malen, doch slechts in één
richting in de omweg worden opgenomen. Samenkomsten van wegen mogen meerdere
malen in alle richtingen worden bereden.
U mag nooit door een barricade heen rijden, ook niet tijdens de omweg om een andere
barricade.

