
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟΥ (ROAD BOOK) 
 
 Σας παρουσιάζουµε βασικούς τρόπους χρήσης του ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟΥ που έχουµε 
ετοιµάσει για τον αγώνα αντοχής για να διευκολύνουµε την πλοήγηση σας στην 
διαδροµή. 
 
1) Βασικός κανόνας είναι να µην αφήνετε τον δρόµο που ακολουθείτε (είτε είναι 
άσφαλτος είτε χωµατόδροµος) αν η αλλαγή πορείας δεν σηµειώνεται στο 
∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟ. Αν συναντήσετε κάποιο δροµάκι που δεν αναφέρεται στο βιβλίο, 
συνεχίζετε την πορεία σας στον δρόµο που ακολουθείτε. 
 
2) Η σχεδίαση του ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟΥ βασίζεται στα πρότυπα των διεθνών Rally 
Raid.  
Αποτελείται από φύλλα διαστάσεων Α5 τα οποία είτε τα έχετε σαν τετράδιο και 
σχίζετε κάθε σελίδα που τελειώνει, είτε τα κολλάτε το ένα µετά το άλλο ώστε να 
δηµιουργήσετε ένα ρόλο για χρήση στην ειδική θήκη (ROAD BOOK case). Στο κάθε 
φύλλο υπάρχουν 5 τουλίπες (καρέ ή νταµάκια)  τα οποία έχουν αύξοντα αριθµό για 
να βρίσκετε πιο εύκολα την σειρά διαβάζοντας από πάνω προς τα κάτω. 
 
3) Κάθε τουλίπα χωρίζεται σε 3 κουτάκια: 
Στο µεσαίο, υπάρχει το σχήµα της τρέχουσας διασταύρωσης / σηµείου καθώς και η 
πορεία που πρέπει να ακολουθήσετε, η οποία επισηµαίνεται µε βέλος. 
 
Στο αριστερό, εµφανίζονται τα ολικά χιλιόµετρα της διαδροµής που πρέπει να έχετε 
διανύσει για να φτάσετε στο σηµείο / διασταύρωση. Κάτω από τα ολικά χιλιόµετρα, 
εµφανίζονται τα µερικά, από το προηγούµενο σηµείο καθώς και ένας αύξων αριθµός, 
ο αριθµός της τρέχουσας τουλίπας. 
 
Στο δεξί κουτάκι, υπάρχουν διάφορα σχόλια / επισηµάνσεις που αφορούν την 
τρέχουσα τουλίπα. 
 
4)  Στην επικεφαλίδα κάθε σελίδας αναφέρονται η ονοµασία της διαδροµής, το 
τρέχον τµήµα, τα συνολικά χιλιόµετρα της διαδροµής, τα µερικά του κάθε επιµέρους 
τµήµατος και διάφορες άλλες πληροφορίες. 
 
5) ∆ιαβάστε προσεκτικά το ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟ πριν την αναχώρηση και ρωτήστε για 
να ξεκαθαρίσετε τυχόν απορίες κατά την διάρκεια της ενηµέρωσης. 
 
6) Μην βασίζεστε στους άλλους για την διαδροµή, δεν είναι ποτέ σίγουρο ότι είναι 
καλύτεροι από εσάς στην πλοήγηση και ότι ξέρουν ακριβώς που να πάνε. 
 
7) Χρησιµοποιείτε πάντα καλό κοντέρ και φροντίστε να το µηδενίσετε κατά την 
αναχώρηση ή στα σηµεία που αναφέρονται στο ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟ 
 
8) Τα µερικά και ολικά χιλιόµετρα της διαδροµής έχουν βγει µε ηλεκτρονικό, 
καλιµπραρισµένο κοντέρ και επιβεβαιωθεί µε την χρήση GPS. Τα κοντέρ των 
οχηµάτων διαφέρουν έως +-10%, συνήθως είναι αισιόδοξα και η ένδειξή τους µπορεί 
να µην ταιριάζει ακριβώς µε αυτή του βιβλίου διαδροµής. 
 
Τσεκάρετε το ποσοστό λάθους του κοντέρ σας στα πρώτα κοµµάτια της ασφάλτου. 



Αν έχετε ξανακάνει διαδροµή µε την βοήθεια road book και είστε εξοικειωµένοι µε 
την χρήση του, ακολουθήστε από την αρχή τα ολικά χιλιόµετρα. Αλλιώς µηδενίστε 
σε κάθε επιβεβαιωµένη διασταύρωση και ακολουθήστε τα µερικά χιλιόµετρα, έως 
ότου προσαρµοσθείτε και αρχίσετε να ακολουθείτε τα ολικά χιλιόµετρα. Για το 
σκοπό αυτό η διαδροµή έχει χωριστεί σε επιµέρους τµήµατα.  
 
10) Προτείνουµε να σηµειώνετε τον αριθµό χιλιόµετρων που γράφει ο ολικός 
χιλιοµετρητής του κοντέρ σας πρωί την αναχώρηση, ώστε να υπολογίσετε σε πόσα 
χιλιόµετρα πρέπει να κάνετε ανεφοδιασµό καύσιµου, αν χρειάζεται. 

 
∆είγµα ∆ΡΟΜΟΒΙΒΛΙΟΥ 

 
 
Ανάλυση…. 
 
Τουλίπα µε αριθµό 36: 
Εφόσον έχουµε κάνει 1,670 χιλιόµετρα από την τουλίπα 35 (δεν φαίνετε εδώ, είναι 
στην προηγούµενη σελίδα του βιβλίου διαδροµής) το κοντέρ µας θα γράφει 28,10 
χιλιόµετρα από την αρχή του τµήµατος της διαδροµής. 
Αυτό θα συµβεί στο σηµείο του σχήµατος που υπάρχει η κουκίδα. (Κάτω δεξιά στο 



σχήµα, ενδιάµεσα στα δέντρα).  
Το σχήµα εξηγεί ότι θα µετά από µια µικρή δεξιά θα συναντήσουµε ένα κεντρικό 
χωµατόδροµο που έρχεται από αριστερά, τον οποίο θα ακολουθήσουµε στρίβοντας 
δεξιά. Στο σηµείο που θα τον συναντήσουµε, απέναντι ακριβώς ξεκινά µονοπάτι, που 
θα το αγνοήσουµε. 
 
Τουλίπα µε αριθµό 37: 
Εφόσον έχουµε κάνει 430 µέτρα (0,43 χιλιόµετρα) από την τουλίπα 36, το κοντέρ µας 
θα γράφει 28,53 χιλιόµετρα από την αρχή του τµήµατος της διαδροµής. 
Θα συναντήσουµε µονοπάτι από δεξιά που θα αγνοήσουµε και θα συνεχίσουµε στον 
κεντρικό χωµατόδροµο που κινούµαστε, ο οποίος θα έχει ελαφρά αριστερή 
κατεύθυνση. 
 
Τουλίπα µε αριθµό 38: 
Εφόσον έχουµε κάνει 170 µέτρα (0,17 χιλιόµετρα) από την τουλίπα 37, το κοντέρ µας 
θα γράφει 28,70 χιλιόµετρα από την αρχή του τµήµατος της διαδροµής. 
Θα συναντήσουµε µονοπάτι από δεξιά που θα αγνοήσουµε και θα συνεχίσουµε στον 
κεντρικό χωµατόδροµο που κινούµαστε, ο οποίος θα έχει ελαφρά αριστερή 
κατεύθυνση. Στα σχόλια µας παρακινούν να ρίξουµε µια µατιά δεξιά, όπου προφανώς 
θα µπορούµε να δούµε τα οχήµατα που είναι πίσω µας, σε κάποιο προηγούµενο 
σηµείο της διαδροµής!. 
 
Τουλίπα µε αριθµό 39: 
Εφόσον έχουµε κάνει 700 µέτρα (0,70 χιλιόµετρα) από την τουλίπα 38, το κοντέρ µας 
θα γράφει 29,40 χιλιόµετρα από την αρχή του τµήµατος της διαδροµής. 
Θα συναντήσουµε κεντρικό χωµατόδροµο, τον οποίο θα διασχίσουµε απέναντι και θα 
συνεχίσουµε µε στην κατεύθυνση που είχαµε. 
Το µικρό βελάκι αριστερά από το σχέδιο της διασταύρωσης, δηλώνει ότι ο δρόµος 
που θα κινηθούµε θα είναι κατηφόρα (το βελάκι δείχνει αντίθετα από την κατεύθυνση 
µας). 
Στα σχόλια βλέπουµε την επισήµανση !!!! ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
πρέπει να προσέξουµε στην διασταύρωση για οχήµατα που πιθανός να περνάνε από 
εκείνο το σηµείο καθώς και να µπούµε «κρατηµένα» στην κατηφόρα που ακολουθεί. 
 
Τουλίπα µε αριθµό 40: 
Εφόσον έχουµε κάνει 470 µέτρα (0,47 χιλιόµετρα) από την τουλίπα 39, το κοντέρ µας 
θα γράφει 29,87 χιλιόµετρα από την αρχή του τµήµατος της διαδροµής. 
Θα συναντήσουµε χωµατόδροµο, τον οποίο ακολουθούµε αριστερά. 
Το µικρό βελάκι δεξιά από το σχέδιο της διασταύρωσης, δηλώνει ότι ο δρόµος που θα 
κινούµαστε είναι κατηφόρα (το βελάκι δείχνει αντίθετα από την κατεύθυνση µας), 
οπότε θα πρέπει να φρενάρουµε πιο νωρίς για να µην βρεθούµε ξαφνικά στο εκτός 
δρόµου! 
 


