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Santrauka
Kokybiškų elito klasės Trail-O varţybų pagrindai yra gera vietovė, geri ţemėlapiai, geras
trasos planavimas ir gera kontrolė. Šis IOF orientavimosi takais Komisijos parengtas dokumentas,
paaiškina kiekvieną šį elementą ir pateikia IOF taisyklių taikymo praktikoje interpretacijas. Šios
rekomendacijos pakeičia visas ankstesnes rekomendacijas. Jos turėtų būti taikomos visose IOF
orientavimosi takais sporto varţybose ir yra rekomenduojamos kaip pagrindas ir kitose Trail-O
varţybose.
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1. ĮVADAS
Orientavimasis takais yra viena iš keturių tarptautinių orientavimosi sporto disciplinų. Kilusi
iš pagrindinės orientavimosi bėgte disciplinos, šioje sporto formoje pašalinta fizinės veiklos įtaka
rezultatui, kad galėtų dalyvauti sportininkai su judėjimo negalia, įskaitant ir tuos, kurie naudojasi
veţimėliais. Orientavimosi takais varţybose yra svarbūs ţemėlapio skaitymo įgūdţiai ir vietovės
supratimas. Elito lygyje dar vertinamas sprendimų priėmimo greitis.
Orientavimasis takais įgauna daugiau patrauklumo dalyvaujant įvairios patirties sveikiems
orientacininkams, įskaitant ir orientavimosi bėgte pasaulio čempionus, kuriuos traukia technikos
tobulėjimo iššūkiai. Pasaulio orientavimosi takais čempionate (WTOC) gali dalyvauti visi,
nepriklausomai nuo amţiaus, lyties, fizinių sugebėjimų ir turintys mobilumo negalią gali konkuruoti
su sveikaisiais vienodomis sąlygomis. Taip pat yra „parolimpinė“ klasė, kurioje rezultatai įskaitomi
tik tų dalyvių, kurie atitinka tam tikrus sertifikuotus ir patvirtintus IOF medicininius reikalavimus.
Orientavimosi takais pagrindai

Trail-O varţybose kontrolės punkte pastatoma keletas prizmių, kurios yra nepasiekiamos
dalyviams. Prizmės yra matomos nuo kelių ir keliukų, o kartais ir invalidų veţimėliams tinkamų
paţenklintų vietovių, kur yra leidţiama laisvai judėti.
Varţybų dalyviai kontroliniame punkte turi nustatyti ar ţemėlapyje paţymėto apskritimo
centre ir legendoje aprašytoje vietoje stovi prizmė. KP teritorijoje ar netoli jos gali būti pastatytos
nuo vienos iki penkių prizmių. Elito klasės varţybose galimas šeštasis variantas – kai apskritimo
centre ir legendoje aprašytoje vietoje nėra pastatytos prizmės ir tai vadinama „nuliniu“ atsakymu
(zero).
Sprendţiant KP uţdavinius, varţybų dalyviai turi parodyti savo sugebėjimus skaityt“
ţemėlapį ir sutapatinti jį su vietove. Vienintelė leidţiama techninė priemonė – standartinis
orientavimosi sporto kompasas.
Apţiūrint KP (išskyrus laiko KP) varţybų dalyviai gali laisvai judėti keliais ir keliukais, jei jie
nepaţenklinti ţemėlapyje kaip draudţiami, bei kitose vietovėje markiruote paţenklintose
teritorijose. Sprendimo vieta yra paţenklinta vietovėje (paprastai kuoliuku su KP numeriu), bet nėra
atţymėta ţemėlapyje. Sprendimui fiksuoti yra naudojamas kodas nuo A iki E, kur raidės
priskiriamos prizmėms pradedant kairiąja.

A

B

C

Apsisprendimas registruojamas dalyvio kortelėje komposteriu paţenklinant vieną iš šešių
(nuo A iki E ir Zero) tam KP priskirtų laukelių. Šiuo metu yra kuriamos elektroninės ţymėjimo
priemonės kurios ateityje taps IOF licencijuotomis standartinėmis ţenklinimo sistemomis.
Be pagrindinės distancijos, kurią privalu baigti per nustatytą kontrolinį laiką dalyviams
pateikiami laiko KP, kurių tikslas nustatyti kaip greitai ir tiksliai dalyvis paţymi laiko KP. Teisėjo
uţfiksuotas sprendimų laikas įtakoja dalyvio vietą tarp kitų dalyvių, kurie surinko vienodą teisingų
atsakymų skaičių.
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Orientavimosi takais palyginimas su orientavimosi sportu bėgte

Priimta, kad orientavimasis takais vadovautųsi tokiais pačiais principais ir taisyklėmis, kaip ir
orientavimasis bėgte, kur tik tai yra realu ir protinga. Tai reiškia, kad idealiu atveju yra naudojami
tokie pat ţemėlapiai, KP statymui naudojami tokie pat orientyrai, KP legendose aprašomi vienodai
ir vykdant bei dalyvaujant varţybose naudojamos tokios pačios procedūros.
Tačiau visiškai sutapatinti neįmanoma dėl trijų skirtumų šiose disciplinose:
- Trail-O varţybose dalyviai negali nueiti nuo kelio;
- Trail-O varţybose KP zonoje statomos kelios prizmės;
- Trail-O varţybose suteikiama pakankamai daug laiko kiekvieno KP sprendimo priėmimui,
kas leidţia surinkti daugiau informacijos ţemėlapyje ir vietovėje bei ţenkliai daugiau
dėmesio skirti tiksliai KP prizmės vietai nustatyti.
Šitie skirtumai riboja, bet tuo pačiu metu leidţia naudotis orientavimąsi bėgte kaip atspirties
tašką plėtojant orientavimąsi takais. Turint daugiau laiko tyrinėti vietovę (išskyrus laiko KP, kur
matuojamas sprendimo priėmimo greitis), galima naudotis papildomomis KP vietos nustatymo
technikomis, tokiomis kaip vizualių linijų panaudojimas ar tikslaus azimuto nustatymas.
Taipogi, naudojant šiuolaikines technines priemones, ţemėlapis spausdinamas kartu su KP
apskritimais, kas leidţia labai tiksliai juos paţymėti. Anksčiau taip nebuvo, ypač kopijuojant
rankiniu būdu. Taigi, reikėjo apibūdinti KP vietą tikslia legenda, kuri turėjo būti unikali, kad
aprašytų vienintelę tokią vietą KP zonoje. Orientavimosi bėgte varţybose šis reikalavimas ir toliau
galioja.
Orientavimosi takais varţybose unikali KP vieta ir toliau taikoma taškiniams orientyrams,
kurie ţemėlapyje atvaizduoti nesilaikant mastelio ir KP prizmės orientacija orientyro atţvilgiu yra
nustatoma tik legendos pagalba. Orientyrams, kurie yra pakankamai dideli ir ţemėlapyje atvaizduoti
naudojant mastelį, unikali KP vieta nebėra būtina sąlyga, nes atidţiai skaitant ţemėlapį galima
nustatyti teisingą prizmę iš kelių su ta pačia legenda. Tai išplečia vietovės atpaţinimo uţduočių
panaudojimo diapazoną elito klasės varţybose ir daro jas dar labiau patrauklias ir naudingas.
Kol orientavimasis takais natūraliai evoliucionuoja, tie, kurie atsakingi uţ tai laikosi tų pačių
etikos nuostatų, kaip ir orientavimosi sporte bėgte, kad kaip galint daugiau patrauklių šio sporto
savybių būtų perkelta ir į Trail-O varţybas.
Šių rekomendacijų tikslas

Orientavimosi takais varţybų sėkmės pagrindas yra kruopštus KP parinkimas ir pastatymas.
Sudėtingų KP planavimas ir tikslus jų pastatymas elito klasės varţybose yra ypatingai sunkus
uţdavinys ir daţnai tinkamai neįvertinamas ypač tų, kurie dar nedalyvavo tokio lygio tarptautinėse
varţybose. Todėl didţioji šio dokumento dalis skirta KP pasirinkimo ir aprašymo praktikai.
Nors šios rekomendacijos skirtos techninėms nuorodoms orientavimosi takais varţybų
organizatoriams, tačiau gali būti naudingos ir bet kokio lygio sportininkams, pradedant
susipaţinimu su pagrindais ir baigiant daugiau tikslios technikos panaudojimu nacionalinio ir
tarptautinio lygio varţybose.
2. Trail-O VARŽYBŲ REIKALAVIMAI VIETOVEI
Reikalavimai vietovei rengiant tiek orientavimosi takais, tiek orientavimosi bėgte elitines
varţybas yra panašūs. Tačiau yra keletas svarbių skirtumų. Daug daugiau dėmesio turi būti skiriama
dalyvių judėjimui leidţiamų vietų paviršiui. Taip pat grieţtesni reikalavimai skiriami vietovės
detalumui ir matomumui.
Reikia atsakyti į du klausimus:
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Ar vietovės matomumas tinkamas?

Trail-O varţyboms geriausiai tinkama yra tokia vietovė, kurią apţiūrint nuo keliukų ar kitų
leidţiamų vietų matosi reljefinių ir plokštuminių detalių derinys kartu su augmenijos ir vandens
ribomis, reikalaujantis ţemėlapio suvokimo įgūdţių.
Ţmogaus veiklos sukurti orientyrai gali būti naudojami elito klasės Trail-O varţybose, tačiau,
kaip ir orientavimosi bėgte varţybose jie turėtų būti antraeiliai, uţleisdami vietą natūraliems gamtos
orientyrams.
Sunku spręsti ar vietovė tinkama orientavimuisi takais naudojant įprastinius 1:15000 arba
1:10000 mastelio ţemėlapius, nes varţybose paprastai naudojamas 1:5000 mastelio ţemėlapis, kuris
perteikia būtinas detales, ir kurios daţnai yra per smulkios orientavimosi bėgte naudojamiems
ţemėlapiams.
Daug naudingiau naudoti 1:5000 arba 1:4000 mastelio sprinto ţemėlapius, tačiau net ir tuo
atveju būtina apsilankyti vietovėje, kad įsitikinti, ar pakankamai vietų atitinka elito varţybų
standartus.
Ar vietovė įveikiama dalyviui su invalido vežimėliu?

Tarptautinių orientavimosi sporto varţybų takais IOF taisyklėse apibrėţta:
"Turi būti parinkta tokia vietovė, kad maţiausiai judantys dalyviai, ribotų judėjimo galimybių
ar vaţiuojantys ţemagrindţiais veţimėliais asmenys, t.p. sunkiai ir lėtai vaikštantys ţmonės galėtų
įveikti trasą (sunkesnėse vietose su oficialių padėjėjų pagalba) per maksimalų nustatytą trasos
įveikimo laiką.“ 14.2 punktas.
Taisyklių 1 priede – „Orientavimosi takais trasų planavimo principai“ - taip pat pateikiama
naudingų patarimų.
Dalyviams su invalido veţimėliais reikia tvirto pagrindo ir vietos apsisukimui. Pastaroji detalė
yra svarbi, nes dalyviams gali daţnai reikėti keisti stebėjimo vietą prieš apsisprendţiant sprendimo
vietoje.
Turi būti atidţiai įvertintas paviršiaus kietumas, ypač minkštesnėse ţemėse, kur judėjimas gali
būti apsunkintas šlapiomis sąlygomis. Atskiras takelių dalis varţyboms gali reikėti remontuoti, kad
sumontuoti tinkamus laikinus paviršius.
Taip pat svarbus yra nuolydţių statumas. Tarptautinių orientavimosi sporto varţybų takais
IOF taisyklių 1 priede pateikiama informacija apie nuolydţių apribojimus tose vietose, kur
nesinaudojama judėjimo pagalba. Esant šlapioms sąlygoms ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas
nuokalnėms.
Sunkiose judėjimui vietose fizinę pagalbą suteikia organizatoriaus skirti pagalbininkai.
Toliau pateikiamas tinkamos neįgaliesiems su veţimėliais elito klasės Trail-O varţybų
vietovės pavyzdys:
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Ţymėjimai ţemėlapyje yra daryti pradinio trasos planavimo metu, apibrėţiant galimas KP
vietas. Kai kurios iš jų buvo panaudotos, kai kurios atmestos, kaip neatitinkančios elito standartų.
Jei yra tenkinami aukščiau minimi du vietovės kokybės reikalavimai ir gali būti išspręstas
neįgaliųjų su veţimėliais judėjimas, tai varţybas galima rengti.

3. Trail-O žemėlapiai
Nuoroda: Sprinto orientavimosi ţemėlapių tarptautinės specifikacijos (ISSOM), 2006 m.
Trail-O ţemėlapių parengimas ir koregavimas yra glaudţiai integruotas su trasų planavimo
procesu ir todėl yra detaliai pateikiamas šiame dokumente.
Tarptautinėms orientavimosi takais varţyboms yra naudojami jau esamų orientavimosi bėgte
ţemėlapių pagrindu modifikuoti ţemėlapiai.
Kadangi orientavimosi takais varţybose dalyviams draudţiama palikti kelius, takus ir
paţymėtas sritis, tai ţemėlapiuose atliekami tam tikri pakeitimai. Varţybų teritorija apribota 50m,
kartais 100m ar daugiau nuo takų, o jei geras matomumas leidţiama statyti KP prizmes ir dar toliau.
Reikalaujamas daug detalesnis ir tikslesnis būtent tos vietovės atvaizdavimas. Tai pasiekiama
naudojant maţesnį ţemėlapio mastelį palyginus su 1:15000 mastelio ţemėlapiais, kartu padidinant
orientyrų simbolių dydį (aiškumui pagerinti). Taikomos tokios techninės gairės (TG):
Rekomenduojama tarptautinių orientavimosi takais varžybų žemėlapio specifikacija:
• Mastelis 1:5000 arba 1:4000 ir simbolių matmenys 150% didesni, lyginant su įprastai
1:15000 mastelio orientavimosi sporto žemėlapyje naudojamais simboliais. (TG 1)
Šios specifikacijos yra tokios pat, kaip ir orientavimosi sprinto ISSOM.
Horizontalės ir pusinės horizontalės turi aiškiai atvaizduoti, reljefo statumą ir formų
išlinkimus. Rekomenduojamas horizontalių laiptas - 2.5m, bet gali būti sumaţintas plokščiasnėse
vietovėse. Tam, kad išreikšti vietovės ypatybes, horizontalės linijos pravedimo aukštis gali būti
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koreguojamas iki 25%, bet tik išlaikant santykinius aukščius tarp gretimų orientyrų. Jei reikia
išreikšti reljefo formą gali būti naudojamos papildomos pusinės horizontalės. Jos gali būti
brėţiamos bet kokiame aukštyje tarp pagrindinių horizontalių. Tarp dviejų pagrindinių gali būti
naudojama tik viena pusinė horizontalė.
Ţemėlapis turi objektyviai atvaizduoti vietovę, kaip matyti nuo kelio ir kitų leidţiamų vietų
ir, išimtinėmis aplinkybėmis, nematomi orientyrai gali būti nepaţymėti, jei jų paţymėjimas
nepageidautinai iškreiptų atstumus iki ir tarp paţymėtų ţemėlapyje orientyrų.
Orientavimosi takais varţybose vietovės prabėgamumo sąvoka netaikoma ir yra pakeičiama
išvaizdos ir matomumo sąvoka. Tačiau tarp šių sąvokų yra glaudus ryšys ir interpretuojant paprastai
sunkumų nekyla.
Orientavimosi takais varţybose KP prizmės pastatymo tikslumas yra 1 m ar maţesnis. Tai
atitinka 0,2 mm KP apskritimo centro atvaizdavimui ţemėlapyje, kurio mastelis 1:5000. Šis
tikslumas gali būti pasiektas su modernia spausdinimo technologija, su sąlyga, kad kontrolės
apskritimai yra spausdinami kartu su ţemėlapiu. Todėl:
• KP apskritimai ir trasos turėtų būti integruoti į žemėlapį prieš jį spausdinant. Trasų
kopijavimas ranka neleidžiamas. Trasos atspausdinimas ant jau atspausdintų žemėlapių
nerekomenduojamas. (TG 2)
Orientavimosi takais varţybose ţemėlapių pagal
ISSOM specifikacijas (pavyzdţiui, čia iš WTOC 2004)
naudojimas ypatingai naudingas tuo, kad takeliai, ir dideli
keliai paţymėti panašiai. Tai leidţia instruktuoti dalyvius,
kad leidţiama laisvai judėti visais ruda spalva atvaizduotais
keliais, nebent būtų paţymėti ţemėlapyje ir/arba vietovėje
kaip draudţiami – ir jokie kiti keliai.
Jei dalis trasos eina maţais keliukais, naudojant
tokius susitarimus maršrutas ţemėlapyje turi būti
paţymėtas punktyrine violetine linija. Linija gali būti pertraukta, jeigu ji nustelbia svarbias
ţemėlapio detales. Trasoje taip pat turėtų būti markiruotė keliukų susikirtimuose ir tarpuose tarp jų.
Esamų žemėlapių pritaikymas

Galima sudaryti naują ţemėlapį specialiai Trail-O varţyboms, tačiau labiau įprasta
modifikuoti jau esamą orientavimosi bėgte ţemėlapį. Jei naudojamas jau esamas ţemėlapis, svarbu,
kad KP statymo vieta būtų išsamiai patikrinta ir, jei reikia, pakoreguota. Visi ţemėlapiai yra
supaprastinti taip, kad atvaizduotos detalės leistų paprasčiau ar lengviau „skaityti“ faktinę vietovę.
Orientavimosi bėgte ţemėlapiai supaprastinti labiau nei Trail-O ţemėlapiai, nes pastarieji reikalauja
daugiau detalumo ir tikslumo.
Ţemėlapio sudarytojas daugelį pakeitimų ţemėlapyje atliks nesunkiai. Kad pagerinti
skaitomumą, tai gali būti ribų patikslinimas, brūkšnelių nuo uolos ţenklo pašalinimas ir panašiai.
Kai kuriems pakeitimams ţemėlapio sudarytojas gali priešintis. Tai gali įvykti, tada, kai
pakeitimai prieštarauja tame ţemėlapyje naudojamiems standartams. Pavyzdţiui, jei ţemėlapyje
paţymėti visi ne maţesni rieduliai nei 1,5 m aukščio, nes tokių vietovėje yra daug, tai koreguotojas
Trail-O KP teritorijoje gali nenorėti ţemėlapyje atvaizduoti 1,0 m aukščio riedulių. Reikėtų įtikinti
ţemėlapio sudarytoją, kad šis reikalavimas yra vienkartinis ir daromas tik specialiai šioms
varţyboms ir po to tuos pakeitimus bus galima panaikinti ar archyvuoti.
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Sprinto žemėlapiai Trail-O varžybose

Pagrindu orientavimosi takais ţemėlapiui puikiai tinka Sprinto orientavimosi ţemėlapiai
parengti pagal ISSOM. Nuo įprastinių ţemėlapių pagrinde jie skiriasi kelių ir keliukų atvaizdavimu
tuo pačiu ţenklu – lygiagrečiomis juodomis linijomis ir uţpildytu tarpu ruda spalva. Ir tik maţi
keliukai atvaizduojami juoda punktyrine linija.
Orientavimosi takais varţyboms rekomenduojama naudoti ţemėlapius pagal ISSOM 2006
standartus, tačiau gali būti panaudoti ir ţemėlapiai sudaryti naudojant ISOM 2000 standartus, tačiau
tokiu atveju mastelis, orientyrų ţenklų dydis, ir šiaurės linijų atvaizdavimas turi būti pakeistas pagal
reikalavimus pateiktus aukščiau (TG1).
Magnetinė šiaurė

Kiekvieno KP zonoje gali būti nustatinėjami tikslūs azimutai (toliau tai aprašyta kitame
skyriuje: Kontrolinio punkto vietos nustatymo metodai), todėl labai svarbu, kad visų KP zonose visi
orientyrai ţemėlapyje būtų paţymėti prisilaikant tikslių krypčių šiaurės linijų ţemėlapyje atţvilgiu.
Reikia atminti, kad net nedidelis orientyro poslinkis gali sukelti azimuto pasikeitimą keletą
laipsnių:

Taip pat labai svarbu, kad magnetinės šiaurės kryptis būtų tiksli ir visame ţemėlapyje, kuris
naudojamas varţyboms. Jei dalyviai pastebėtų bet kokį neatitikimą su šiaure, jie gali prarasti
pasitikėjimą ţemėlapiu, net jei KP zonose, kur kompasas naudojamas ypač tiksliai, ir buvo atlikta
patikra.
Galimybė, kad magnetinės šiurės kryptis neatitinka, pastaraisiais metais išaugo, nes ţemėlapių
sudarymui naudojami seni pagrindai, o taip pat dėl šiuo metu esamų magnetinių nukrypimų.
Planuojant trasą reikėtų atminti, kad būdas KP nustatymui naudojant tikslų azimutą turėtų būti
naudojamas atsargiai. Dalyviai turėtų būti informuojami, kad tikslaus azimuto nustatymo būdas
turėtų būti naudojamas tik tais atvejais, kai nėra kito, tikslesnio būdo.
Ţemėlapiai pateikiami šiame dokumente
Ţemėlapių dalys šiuose puslapiuose yra tik iliustracinio pobūdţio ir yra pakeistos ištraukos iš
varţybų ţemėlapių ir sprendimų lapų. Juose atvaizduota KP vietos ir sprendimo vieta. Daugumos
jų mastelis yra apytiksliai 1:2500.

4. KONTROLINIO PUNKTO (KP) VIETOS NUSTATYMO METODAI
Orientavimesi takais yra naudojamasi keletu vietos nustatymo būdų. Kai kurie iš jų yra taip
vadinami klasikiniai orientavimosi sporto metodai. Kiti – naujai sukurti.
Vietos nustatymas orientyro atžvilgiu (klasika)

Tai pagrindinis būdas tiksliai KP vietos nustatymui – ant ar šalia ţemėlapyje atvaizduoto
orientyro, kuris gali būti atpaţintas vietovėje. Aukštesniame lygmenyje dėl orientyrų sudėtingumo
ir/ar gausos ir dėl to, kad kai kurie iš jų ţemėlapyje gali būti paţymėti, o kai kurie – ne, atpaţinimas
gali būti sudėtingas.
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Pavyzdys. Nesudėtingas ţemėlapio skaitymas, bet
komplikuota vietovėje, nes gausu nedidelių orientyrų, kurie
nepaţymėti ţemėlapyje ir dėl riboto matomumo augmenijos.

Vietos nustatymas naudojant reljefą (klasika)

Tai sudėtingesis tikslios vietos nustatymo būdas, reikalaujantis sugebėjimų ir praktikos.
Vietovėje vedama menama linija nuo atskaitos taško ţemėlapyje tame pačiame aukštyje. Atskaitos
taškas gali būti orientyras tame pačiame aukštyje, kaip ir menama
linija ar tarp skirtinguose aukščiuose esančių orientyrų.
Sudėtingame šlaite tikslios vietos nustatymas naudojant reljefą
reikalauja gerų aukščio vertinimo sugebėjimų.
Pavyzdys. Šiame pavyzdyje horizontalė praeina per šalia
esantį akmenį, kuris, jį atpaţinus, tampa geru atskaitos tašku
vedant menamą liniją horizonte. Dvi prizmės netoli akmens yra
galimas pasirinkimas, tačiau vedant menamą aukščio liniją nuo
akmens, ji kerta vieną iš tų prizmių ir priimamas sprendimas, kad
teisinga prizmė yra esanti aukščiau ir nosies centrinėje dalyje.

Vietos nustatymas naudojant menamas linijas

Tai naujas tikslios vietos nustatymo būdas, kuris gali būti labai tikslus. Randami du ar
daugiau taškų ţemėlapyje, kurie yra vienoje linijoje su
orientyru. Atpaţinus tuos „atraminius taškus“ vietovėje ir per
juos „nubrėţus“ menamą liniją tolyn, randamas kontrolinis
punktas ar kitas orientyras.
Pavyzdys. KP zonoje yra keletas nuolaidţių nosių, o į KP
apskritimą patenka dvi iš jų, taigi legendoje pateikiamas
aprašymas – „rytinės nosies šiaurės vakarų dalis“. Nustačius
vietovėje apytikrę KP apskritimo zoną, atpaţįstami akmenys,
kurie tarnauja atraminiais taškais pravedant menamą liniją ir
taip atrandama teisinga prizmė.
Kitą, neteisingą prizmę taip pat galima nustatyti
pravedant menamą liniją, kaip atraminius taškus naudojant
kitus akmenis, ir taip patvirtinti apsisprendimą.
Gali būti naudinga pravesti menamą liniją, kuri ir nekerta orientyro, tačiau praeina to
orientyro kurioje tai pusėje. Tai gali padėti nustatyti orientyrą, įvertinant atstumą, kuriuo tas
orientyras nutolęs nuo menamos linijos ir perkeliant jį vietovėje.
-9-
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Labai svarbu, kad visi orientyrai, kurie gali būti panaudoti kaip atraminiai taškai, būtų
tiksliai atvaizduoti žemėlapyje.
Vietos nustatymas naudojant kompasą

Galima pasinaudoti standartiniu kompasu nustatant kryptį ţemėlapyje ir vietovėje1. Ši
technika nėra tokia tiksli, kaip aptašytos anksčiau, bet priimant sprendimus gerai suplanuotuose
kontroliniuose punktuose gali būti naudinga. Svarbu tik, kad uţduotis nereikalautų ypatingai
tikslaus tikslumo, nes tada dalyviai turės rūpintis ypatingo tikslumo prietaisais.
Kompaso tikslumo paklaida turėtų atitikti tokį reikalavimą:
Azimuto nustatymas neturėtų būti tikslesnis nei 5°. (TG 3)
Ţiūrint į prizmes iš tinkamo atskaitos taško (nebūtinai turi sutapti su sprendimo priėmimo
tašku), kuris gali būti tiksliai nustatytas ţemėlapyje, KP teisinga prizmė ir kitos prizmės neturėtų
būti nutolusios maţiau nei 5°.
Statydamas tikslaus azimuto punktus trasos planuotojas turėtų patikrinti, kad orientyrų
išsidėstymo tikslumas ţemėlapyje turėtų atitikti šį 5° reikalavimą.
Pavyzdys. Ţiūrint iš sprendimo priėmimo taško
(paţymėtu x) prizmės stovi maţesniu nei 5 laipsniai kampu
viena nuo kitos. Kelių susijungimas būtų ir gera vieta
atskirti prizmes naudojant azimutą, tačiau yra per platus,
kad tarnautų kaip atskaitos taškas. Tačiau šalia kelio esantis
akmuo tinkamai pasitarnauja, kaip atskaitos taškas. Azimutu
nustatome dvi tinkamas prizmes, bet, kaip rodo apskritimo
centras, tik viena iš jų yra nosies centrinėje ašyje.
Pastaba. Nors azimutui nustatyti dalyviai naudojasi
standartiniais kompasais, tačiau trasos planuotojui patariama
nustatyti prizmės vietą tikslesniu geodeziniu prietaisu.
Vietos nustatymas įvertinant atstumus

1. Į gylį (klasika)
Kai orientyrai yra pakankamai nutolę vienas nuo kito, sprendimams priimti gali būti
naudojamas atstumo vertinimas nuo kelio į vietovės gilumą,. Ši technika nėra tiksli. Turėtų būti
laikomasi tokios taisyklės:
Tikslumo paklaida dalyviams vertinant atstumą vietovės gilumoje neturėtų būti mažesnė nei
25%. (TG 4)
Šis skaičius turi įvertinti bet kokias ţemėlapio paklaidas. Priimant sprendimus įvertinant
atstumą, ţemėlapio tikslumas turėtų būti gerenis nei 10%.

1

Dalyviai naudojantys invalido vežimėlius ir manantys, kad jie gali iškreipti magnetinį lauką turėtų naudotis kompasu
akių lygyje.
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Pavyzdys. Du maţi pavieniai simboliai ‘akmenų laukas‘
(ISOM 208), kurių kiekvienas turi išsiskiriantį akmenį, gali būti
traktuojami, kaip atskiri paţymėti akmenys su prizme stovinčia
tarp jų. Tikroji pora, be prizmės, yra toliau ir didesniu kaip 25%
atstumu nuo klaidingos prizmės. Atsakymas yra „Zero“.
Atsakymas priimtas vertinant atstumą patvirtinamas dar ir
atsiţvelgiant į kitus orientyrus.
Kai yra ‚nematoma zona‘, atstumo vertinimas turėtų būti
naudojamas atsargiai,. Tai – zona, kurios nesimato atkarpoje iki
matuojamo taško.

2. Išilgai takų
Atstumo vertinimas vietovėje ţiūrėjimo kryptimi kartais gali būti pasiektas išmatuojant
atstumą išilgai kelio ir perkeliant jį į vietovę. Atstumas šalia kelio gali būti išmatuotas ţingsniais ar
skaičiuojant veţimėlio ratų apsisukimų skaičių, priimant, kad kelias yra sąlyginai plokščias ir lygus.
Šiuo atveju pasiekiamas geresnis tikslumas nei vertinant akimis.
Atstumo vertinimo tikslumas matuojant turėtų būti ne mažesnis nei 10%. (TG 5)
Pavyzdys. Tai sudėtingas KP, sprendţiamas matuojant
atstumą. Orientyras yra ilgas lėkštas kalniukas, kurio aukščiausias
taškas yra centre. Yra išmatuojamas kalniuko viršutinės dalies
formos ilgis ţemėlapyje. Šis ilgis yra nustatomas išmatuojant
atstumą kelyje šalia kalniuko ir perkeliant jį į ţemėlapį.
Kad būtų galima naudoti atstumo matavimą, orientyrai
ţemėlapyje turėtų būti atvaizduoti pakankamai tiksliai,.

Vietos nustatymo ypatybės planavimo procese

Trasų planuotojai gali naudotis visomis iš aukščiau aprašytų vietos nustatymo technikomis.
Rengiant varţybas klasikinio tipo vietovėse, tikimasi, kad dominuos „klasikinės“ technikos, o kad
labiau paįvairinti ir sudominti - tikriausiai ir keletas kitų.
Neklasikinėse vietovėse taip pat galima rengti varţybas, tačiau tada dominuotų neklasikinės
technikos.
Trasų planuotojams vertėtų ţinoti, kad priimant sprendimus dalyviai tikisi keleto skirtingų
(galimai visų) vietos nustatymo būdų panaudojimo ir kad visi jie duos tą patį atsakymą. Apie tai
bus aptarta vėliau, 6 dalyje – „Daugiau nei vienas būdas sprendimui atrasti“.
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5. KONTROLINIO PUNKTO (KP) LEGENDA (APRAŠYMAS)
Pagrindinis orientavimosi takais varţybų uţdavinys yra vietovėje tiksliai nustatyti ţemėlapyje
esančio apskritimo centrą, kuris aprašytas legendoje.
Šiuolaikinės ţemėlapio gamybos technologijos leidţia apskritimus atvaizduoti labai tiksliai,
todėl galioja tokios IOF nuostatos:
-

KP vieta nustatoma apskritimo centru žemėlapyje, kartu aprašant ją legendoje. (TG 6)

-

Legenda turi teisingai aprašyti KP vietą. (TG 7)

Ţemėlapyje KP apskritimai yra 6,0mm diametro. Apskritimo linija nutraukiama jei uţstotų
esminę detalę. Ji taip pat nutraukiama, jei persidengia šalia esančių KP apskritimai.
Išskirtinai leidţiama naudoti 4,0mm diametro apskritimus ţemėlapio vietose, kur gausu
smulkių detalių. o KP zonos yra viena arti kitos ir, taikant anksčiau aprašytą procedūrą
atvaizdavimas yra nepriimtinas. Jei taip daroma, tai ši informacija turi būti pateikta prieš varţybas.
KP vietos pasirinkimas

Elito klasės varţybose KP turėtų būti įvairūs ir kokybiški. Iš esmės tai reiškia, kad kaip ir
orientavimesi bėgte reikia panaudoti vietovės formų, uolų, vandens ir augmenijos detales. Ţmogaus
dariniai, tokie kaip namai ir tvoros, yra maţai priimtini, bet paįvairinimui gali būti panaudoti.
Iš esmės KP gali stovėti ant ar sąsajoje su bet kokiu orientyru paţymėtu ţemėlapyje,
prisilaikant šių nuostatų:
Esant pakankamam vietovės matomumui, KP gali stovėti prisilaikant priimtų orientavimosi
susitarimų ant bet kokio žemėlapyje atvaizduoto orientyro, pateikiant apskritimo centru, kurio
vietą galima nustatyti naudojant vietos nustatymo būdus ir KP vieta gali būti teisingai aprašyta
legendoje. (TG 8)
Pakankamas matomumas yra toks, kad KP būtų matomas iš sprendimo priėmimo vietos ir bet
kurių kitų reikiamų stebėjimo taškų taip pat ir iš sėdimų invalido veţimėlių.
Priimti orientavimosi susitarimai yra KP vietos pasirinkimo procedūros orientavimosi takais
varţybose, kurios didţiąja dalimi perimtos iš tradicinio orientavimosi bėgte susitarimų, tačiau su kai
kuriais skirtumais. Šie susitarimai kalba apie KP vietos pasirinkimą, todėl yra svarbu suprasti jų
esmę.
Svarbiausias susitarimas yra apie reljefo formų orientyrus, tokius kaip lomos ir nosys. Ten,
kur šie orientyrai yra išreikšti viena horizontale, ţemėlapyje neatvaizduojamas pilnas orientyro
dydis, taigi orientavimosi bėgte, kaip ir Trail-O priimtuose susitarimuose traktuojama, kad tokio
orientyro ribos yra tos horizontalės išlinkimo aprėptyje. Tačiau, jei orientyras ţemėlapyje
atvaizduotas daugiau nei viena horizontale, orientyro dydis yra geriau išreiškiamas ir KP tinkamos
vietos dydis smarkiai išsiplečia. Paveikslėliuose ši traktuotė yra atvaizduota dvejais orientyrais:
maţu ir didesniu:
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Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dviejų horizontalių išlinkimai gali vaizduoti ir du atskirus orientyrus,
tokius kaip atvaizduotus pirmajame paveikslėlyje.
Įprastiniame orientavimesi bėgte galioja susitarimas nenaudoti linijinių orientyrų nesant jų įlinkių ar
kampų, bet negalioja Trail-O varţybose, kur linijinis orientyras gali būti naudojamas, nes pasinaudojant
kitais orientyrais galima tiksliai nustatyti tašką ant jo. Tačiau tokie sprendiniai elito klasėje naudojami retai,
nes yra ir daugiau kitokių aukštesnio lygio uţduočių. Jei tokių nėra, linijinio orientyro pasirinkimas gali būti
priimtinas ir elito lygio uţduočiai.
Kitas įprastinio orientavimosi bėgte susitarimas, kuris negalioja Trail-O yra tas, kad, esant tokių pačių
orientyrų grupei, naudotini orientyrai yra apribojami tik arba viduriniu, arba labiausiai nutolusiu nurodyta
kryptimi. Trail-O varţybų metu kiekvienas iš grupės orientyrų gali būti atpaţintas pasinaudojant kitais
orientyrais, taigi šis susitarimas yra nereikalingas, nes orientyras gali būti tiksliai atpaţintas.
KP legenda
Nuoroda: Tarptautinės IOF KP legendų specifikacijos 2004.
Federacijos legendas naudoja ir traktuoja šiek tiek skirtingai. IOF renginiuose naudojami tokie
susitarimai:
IOF orientavimosi takais KP legendose aprašomi taip pat, kaip ir orientavimesi bėgte. Šiuo metu
neleidţiama naudoti legendose sudėtinių KP vietos aprašymų stulpelyje G, jei tam reikia naudoti daugiau nei
vieną simbolį. Taigi:
- G stulpelyje KP prizmės pozicija aprašoma vienu (arba jokiu) simboliu. (TG 9)
Galimybė tiksliai atspausdinti apskritimą panaikino ankstesnį susitarimą, kad legenda būtų unikali,
taigi:
- KP legenda gali būti teisingai aprašyta daugiau nei viena prizmė. (TG 10)
Tikslios KP vietos su ar be prizmės nustatymo būdai nereikalauja jokių vietos interpretavimo
patikslinimų.
- IOF varžybose negalioja tas susitarimas, kuris sako, kad jei KP legendoje vietos aprašymas
(pavyzdžiui - šiaurės vakarai) yra teisingas keliems KP, tai teisinga yra labiausiai nutolusi ta
kryptimi prizmė. (TG 11)
Štai pavyzdţiai, kai legenda tinka kelioms prizmėms:
1. Ploto orientyras
Legenda: „atviros vietovės šiaurinė dalis“.
Dvi KP prizmės stovi raudonų taškų vietose. Legenda tinka abiems
prizmėms, tačiau apskritimo centras yra ties pietine prizme ir tai galima
nustatyti naudojant kitus orientyrus.
Ţemas kalniukas jau parodo teisingą prizmę, tačiau tiksliai vietą
galima nustatyti naudojant menamą liniją einančią per du akmenis.
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2. Pailgas (arba siauras) orientyras.
Legenda: „kalnas“.

-

Iš pirmo ţvilgsnio legenda, nurodanti kalniuko centrą, tinka dviem
vidurinėm prizmėm. Vietovėje tai sunku nustatyti dėl riboto matomumo, tačiau
nustačius tikslų azimutą nuo vakaruose esančio keliukų susikirtimo galima
tiksliai nustatyti teisingą prizmę ir patvirtinti tai stebėjimu nuo vakaruose
esančio kelio.
Sunkumai atsiranda aprašant ant reljefo formų (ypatingai lomų ir nosių)
stovinčių KP poziciją, kai, kaip aprašyta anksčiau, orientyro ribos nėra tiksliai
apibrėţiamos horizontalėmis, nors ţemėlapyje taip gali ir atrodyti. Turime
laikytis tokios taisyklės:
Aprašymas legendoje turi įvertinti orientyrą ne tik apskritimo viduje, bet ir jo matomą
visumą vietovėje. (TG 12)
Tai iliustruosime tokiais pavyzdţiais:
Jei vietovėje, kaip ir ţemėlapyje, matome vieną ištisinę, be jokių
perkryčių šlaite lomą, kuri atvaizduota daugiau nei viena horizontale,
nors tik viena iš jų patenka į apskritimo vidų, tai teisinga legenda būtų
lomos apatinė dalis.
Šiame pavyzdyje netinka krypties aprašymas toks, kaip „rytinė
dalis“, nes KP stovi ant centrinės lomos linijos (ţiūrėti tolimesniuose
pavyzdţių aprašymuose).

Šiame antrame pavyzdyje KP apskritimo centras yra virš horizontalės.
Tačiau, kaip atvaizduota ţemėlapyje, loma yra tęstinė, besitęsianti aukštyn be
perkryčiu, taigi KP vietos legenda yra tinkama ir teisingai aprašyta kaip
loma.

Šiame pavyzdyje atvaizduota labai didelė ir gili duobė, o KP
vieta yra pietrytinėje apatinės uţdaros horizontalės dalyje. Tačiau
įvertinant orientyro visumą ţemėlapyje ir vietovėje, teisinga legenda yra
„duobės šiaurės vakarinė dalis“.
Tokia pati taisyklė galioja ir keliomis horizontalėmis
atvaizduotiems kalnams.

KP prizmės pozicija objekto atžvilgiu (legendos G skilties aprašymas)
Statant prizmes ir aprašant jų vietas naudojami tikslūs terminai, kuriuos reikia gerai suprasti, kad
išvengti nesusipratimų, jei būtų vadovaujamasi ne tokiais tiksliais terminais naudojamais kasdieninėje
kalboje.
Ypatingai tai pasakytina apie kasdienėje kalboje ir orientavimosi sporte naudojamus terminus
apibūdinant kalną.
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Terminas „kalno dalis“ kasdieninėje kalboje suprantamas kaip visas šlaitas nuo apačios iki viršaus,
o kalno „kraštas“, jei toks yra, suprantamas kaip staigus perkrytis viršutinėje dalyje. Orientavimosi
sporte šie terminai to nereiškia.
Be to, aprašymas negali būti naudojamas tada, kai turi dvejopą reikšmę, pavyzdţiui: „kalno
viršus“ kasdieninėje kalboje gali reikšti aukščiausiai iškilusią vietovę ir aukščiausią kalno tašką.
Orientavimosi sporte yra nevartojamas terminas „viršus“.
Pateiktame paveikslėlyje matome, kad tik vienintelė sąvoka „papėdė“ yra suprantama vienodai
tiek orientavimosi sporte, tiek kasdieninėje kalboje.
Bet kuri kalno vieta orientavimosi sporte vadinama kalno „dalimi“, išskyrus kalno centrą, kuris
neturi aprašymo G stulpelyje.

G skiltyje naudojamų simbolių apibrėžimai
Tuščia/nėra – naudojama orientyro viduriui apibūdinti. Uoloms tai - apačia.
Pusė – naudojama orientyrams, kurio kraštas kyla nuo ţemės stačiai (kaip pastato, akmens, sienos).
Prizmė statoma kaip tik įmanoma arčiau orientyro.
Apačia – naudojama orientyrams, kurie nuo ţemės kyla ne taip stačiai (kaip kalnas, kalvelė, nosis).
Prizmė statoma kaip galima teisingiausiai nustatytame orientyro šlaito susikirtime su jį supančia aplinka.
Kraštas – naudojama apibūdinti orientyro kraštui, esančio ţemės lygyje (kaip pelkė, atvira vietovė) ir
taip pat ţemėjantiems orientyrams (kaip duobė). Jei orientyro krašto neįmanoma nustatyti tiksliai, geriau
naudoti apibrėţimą „dalis“.
Dalis – naudojama bet kuriai ploto ir linijinio orientyro daliai apibūdinti, jei tik tai nėra centras,
kraštas ar galas.
Viršus – naudojama, kai įprastinė prizmės vieta būtų orientyro apačioje, pavyzdţiui – uola.
Tarp – naudojama apibūdinti tašką, esantį viduryje trumpiausio atstumo tarp orientyrų.
Viršus/apačia –naudojama apibūdinti viršutinę ar apatinę orientyro dalį vietovėje.
Galas – naudojamas apibūdinti linijinio orientyro galinį tašką. Simbolio orientacija, viena iš aštuonių
krypčių, parodo linijinio orientyro ir jo galo orientaciją vietovėje.
Įlinkis – naudojamas apibūdinti švelniam linijinio orientyro krypties pokyčiui.
Kampas (vidinis ir išorinis) - naudojamas apibūdinti staigiam linijinio orientyro ar ploto orientyro
ribos krypties pokyčiui. Krypties pasikeitimo kampas yra tarp 45° ir 135°. Simbolio orientacija atspindi
kampo kryptį vietovėje.
Smaigalys (aštrus kampas) - naudojamas apibūdinti labai aštriems linijinio orientyro ar ploto
orientyro ribos krypties pokyčiui. Krypties pasikeitimo kampas yra maţesnis nei 45°. Simbolio orientacija
atspindi kampo kryptį vietovėje.
Tarptautinėse legendų specifikacijose IOF 2004 pateikiamas labiau detalus jų aprašymas.
Toliau pateiksime šių legendų naudojimą su vietovės diagramomis.
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KP prizmės padėčių ir legendų pavyzdžiai

Toliau pateiktos diagramos orientuotos taip, lyg ţiūrėtumėm šiaurės kryptimi ir iš kairės į
dešinę matytumėm orientyrų vakarines ir rytines dalis ir šiaurė būtų viršuje. Nupieštos prizmės rodo
galimas KP vietas, nubraukta prizmė – nenaudotinas vietas, o „Zero“ vieta – be prizmės.
Duobė
Jei G stulpelis legendoje tuščias, tai
prizmė statoma duobės viduryje. Atminkite,
kad ţemiausias duobės taškas nebūtinai yra
duobės vidurys.
Jei KP aprašomas esantis kurioje nors
duobės dalyje, tai prizmė statoma atitraukta
nuo duobės centro ir krašto tiek, kad nekiltų
abejonių ir taip pat taip, kad nuo stebėjimo
vietų būtų galima nustatyti jos orientacijos
kryptį duobės centro atţvilgiu.
Jei duobė turi aiškų kraštą, tai prizmė
gali būti pastatyta ant jo ir legendoje aprašyta
kaip kraštas. Vėlgi, iš stebėjimo taškų turi
būti galima nustatyti kryptį.
Duburys, mikro duobė
Duburiui tinka tokie pat aprašymai, kaip
ir duobei. Daţniausiai duburiai turi aiškius
kraštus, nes jie paprastai būna statesni.
Maţuose duburiuose prizmė statoma centre
arba ant krašto. Didesniuose duburiuose gali būti naudojama ir „dalis“.
Griova
Didelė griova gali turėti išskiriamas dalis ašies atţvilgiu, panašiai kaip ir didelė duobė, taigi
prizmės joje gali būti statomos tokiais pat principais. Siauroje griovoje, kaip ir siauroje lomoje
(ţiūrėti ţemiau), prizmės statomos tik išilgai ašinės linijos. Be to, prizmės gali būti pastatytos ant
krašto, jei jis yra aiškus.
Prizmės vietą griovoje būtina fiksuoti kitų orientyrų atţvilgiu, nes griova – išilginis
orientyras. Taip pat, kadangi griovos yra šlaituose, tai kaip ir lomoms, galima taikyti „viršutinės
dalies“ ir „apatinės dalies“ apibūdinimus.
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Kalnas
Jei G stulpelis legendoje tuščias,
tai prizmė statoma kalno viduryje.
Atminkite, kad aukščiausias taškas
nebūtinai yra kalno vidurys. Aprašymas
„viršus“ nėra naudojamas.
Jei KP aprašomas esantis kurioje
nors kalno dalyje, tai prizmė statoma
atitraukta nuo kalno centro ir papėdės
tiek, kad nekiltų abejonių ir taip pat
taip, kad nuo stebėjimo vietų būtų
galima nustatyti jos orientacijos kryptį
kalno centro atţvilgiu.
Jei kalno papėdė turi aiškų kraštą,
tai prizmė gali būti pastatyta ant jos ir
legendoje aprašyta kaip papėdė,
atitinkamai nurodant kryptį.
Jei horizontalė tiksliai neatspindi
kalno papėdės (kaip pavaizduota
dešinėje
dviejuose
apatiniuose
paveikslėliuose), aiški papėdė yra
toliau, tai jos negalima naudoti KP
vietai, nebent ji atvaizduojama pusine
horizontale.
Tuomet
legendoje
aprašoma kaip „kalno papėdė“ arba
„nosies papėdė“, ţiūrint kaip išreikšta
horizontalė.

Kartais, kai kalnas yra pailgas, kaip pateikta
kairiajame paveikslėlyje, ne visos aštuonios orientacijos
kryptys gali būti panaudotos nurodant orientyro dalį.
Šiame pavyzdyje tiksliai nustatyti galima tik šiaurės
rytinę ir pietvakarinę dalis.
Antrame pavyzdyje kalnas nėra paprastos formos ir
nėra įmanoma tiksliai nustatyti jo centro. Čia
nerekomenduojama bandyti prizmę statyti centre
(paliekant tuščią legendos G stulpelį). Turėtų būti
panaudotas apibūdinimas dalis.
Krypties nustatymui patariama naudoti „liestinės“
metodą. Imama 90° kampu nurodytos krypties į orientyrą
nubrėţta tiesė. Taškas, kur ta tiesė pirmiausiai liečia
orientyrą ir yra traktuojamas, kaip labiausiai nutolęs ta kryptimi nuo centro. Kai reljefo forma yra
- 17 -
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sudėtinga ir, naudojant šį metodą, ta pati dalis gali
turėti skirtingus krypties aprašymus (paskutinio
paveikslėlio šiaurės vakarų, vakarinė ir pietvakarinė
kalno dalis), kryptį reikėtų aprašyti nustačius
apytikslio orientyro centro atţvilgiu.
Loma
Diagramoje pavaizduota siaura loma išreikšta
viena horizontale. Jei ţemėlapyje nėra jokio kito
atvaizdavimo rodančio, kad loma vietovėje tęsiasi
toliau, yra sutarta, kad lomos ribos yra tos
horizontalės aprėptyje.
KP vieta gali būti parinkta tiktai šiose ribose.
Pirmoje diagramoje horizontalė atvaizduoja lomos
ribas beveik tiksliai, taigi viršutinė ir apatinė KP vieta
aprašoma kaip „loma, viršus“ ir „loma, apačia“.
Tačiau jei loma vietovėje tęsiasi toliau nei viena
horizontalė gali atvaizduoti, tai toks atvaizduotos KP
vietos aprašymas pagrindinės horizontalės atţvilgiu
vietovėje neatspindės tikrovės.
Tokiu atveju lomos tęsinys turėtų būti tiksliau
atvaizduotas ţemėlapyje daugiau nei viena horizontale
ar pusinių horizontalių pagalba. Tai leidţia išplėsti
lomos ribas ir panaudoti KP vietoms teisingai jas
aprašant.
Legenda aprašo KP vietą viso orientyro
vietovėje atţvilgiu, o ne esančios to orientyro dalies
KP apskritimo viduje. Legenda gali tikti daugiau nei
vienai prizmei ir KP vieta nustatoma pagal
horizontalių formas ar kitus orientyrus.
Siauros lomos tapatinamos su linijiniais
orientyrais ir KP vietos parenkamos ant ašinės linijos.
Kai loma ţemėlapyje atvaizduota daugiau nei
viena horizontale, svarbu vietovėje atpaţinti ar tai
yra viena ištęsta loma, ar kelios atskiros lomos su
perkryčiais toje pačioje linijoje.
Plati loma yra ploto orientyras. KP vietos gali
būti nebūtinai centrinėje ašyje ir aprašyme
nurodoma kryptis. Diagramoje atvaizduotos šiaurės
rytų, rytų ir pietvakarių lomos dalyse esančios KP
vietos. Taip pat galimos KP vietos yra šiaurės
vakarų, vakarų ar pietvakarių lomos dalyse bei
išilgai centrinės ašies.
Galima bet kuri taip aprašyta KP vieta jei tik
prizmė yra lomos ribose ir pakankamai atitraukta
nuo centrinės ašies, kad nesumaišyti su centrine
dalimi.
Ir vėl gi, kad pasirinkti teisingą prizmę iš kelių
su ta pačia legenda, reikėtų naudotis horizontalių
formų ar kitų orientyrų pagalba.
- 18 -
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Nosis
Nosims tinka panašūs apibūdinimai, kaip
ir lomoms.
Diagramoje pateikta pailga siaura nosis
atvaizduota viena pilna ir dviem pusinėmis
horizontalėmis.
Nosies
ribos
vietovėje
atvaizduotos mėlyna punktyrine linija. Apatinė
pusinė horizontalė apibrėţia lomos papėdę
vietovėje. Esant pusinėms horizontalėms, visos
parodytos KP vietos yra galimos nosies ribos
aprėptyje.
Siauroje nosyje tinkamos KP vietos yra
išilgai centrinės ašies.
Nosies papėdėje tinkamos kelios KP
vietos, kaip tai atvaizduota diagramoje.
Plačioms nosims galioja tokios pat taisyklės,
kaip ir plačioms lomoms ir KP vietos gali būti
nutolusios nuo centrinės ašies aprašant kurioje
dalyje jos yra.
KP vietos legenda gali tikti kelioms
prizmėms, tai, pasirenkant teisingą, reikėtų
naudotis horizontalių formomis ir/ar kitais
orientyrais.

Terasa
Terasa – tai plokščia ţemės dalis
esanti šlaite. Ji gali atsirasti nukasus dalį
šlaito ir sustūmus gruntą į priekį, taip
suformuojant plokščią vietą.
Tokia vieta, kuri gali būti traktuojama
kaip ir plati nosis, pavaizduota diagramoje.
Apatinė pusinė horizontalė atvaizduoja
terasos papėdę. KP vietos tinkamos terasos
ribose, jei tik ţemėlapyje atvaizduota
viršutinė pusinė horizontalė.
Diagramoje atvaizduotos šiaurės,
šiaurės rytų, rytų, pietvakarių ir pietų terasos
dalyse esančios KP vietos. Galimos ir kitos
KP vietos. Jos turi orientyro dalies
aprašymą. Centre esanti prizmė neturi
aprašymo G stulpelyje.
Prizmės pavaizduotos terasos papėdėje vietovėje statomos kur pravesta pusinė horizontalė ir
yra šlaito kraštas, kylantis iš lygumos. Jei KP vietai naudojama tokia vieta, tai papėdė turi būti
atvaizduota pusine horizontale.

- 19 -

IOF techninės rekomendacijos orientavimosi takais varţybose

2009

Akmeninė uola
Prizmės akmeninės uolos apačioje statomos kaip tik
įmanoma arčiau sienos. Jei yra sunku pritvirtinti prizmę, tai ji
gali būti šiek tiek atitraukta2, bet ne tiek, kad būtų galima
traktuoti, kaip „Zero“ atsakymą.
Jei legendos G stulpelis yra tuščias, tai prizmė statoma
apačioje, per vidurį. Uolos ilgis yra kartu su visais jos
ţemėlapyje atvaizduotais išlinkimais ir laiptais. Diagramoje
pateiktos uolos ilgis yra (a+b). Maţi išlinkimai ir laiptai, kurie
ţemėlapyje neatvaizduoti nėra įskaičiuojami.
Prizmės gali būti statomos ir kitose vietose apačioje
išilgai uolos ir aprašomos kaip „dalis“ ar „galas“, jei tik galas
yra aiškiai išreikštas.
Prizmė gali stovėti uolos viršuje per vidurį ir aprašoma
simboliu „viršus“.
Atkreiptinas dėmesys, jog pagal galiojančias taisykles
neleidţiama statyti prizmių uolos viršuje kitur, nei per vidurį,
nes tada reikėtų jų vietos dvigubo aprašymo.

Akmuo
Prizmės šalia akmens statomos kaip tik
įmanoma arčiau akmens krašto ir pateikiama
kryptis.
Įprastai prizmės statomos akmens apačioje,
tačiau gali būti ir ant akmens. Prizmė esanti ant
akmens centrinėje jo dalyje G stulpelyje
neaprašoma. Galima naudoti ir aprašymą „dalis“,
jei akmuo yra labai didelis.
Jei akmens viršutinė dalis išsikiša virš
prizmės ir yra toliau nei pagrindas, tai ta viršutinė
dalis ignoruojama apibrėţiant kaip „dalį“.
Pastatas
Prizmės gali būti statomos pastato atitinkamai orientuotos (t.y.
toliausiai nuo centro esančios toje pusėje) sienos apačioje jos viduryje
arba pastato kampuose. Aprašymuose pateikiama „dalis“ arba
„kampas“.
Viršutinė pastato dalis išsikišanti toliau nei pagrindas yra
ignoruojama (kaip ir su akmeniu).

2

Rekomenduojama atitraukti ne daugiau, kaip 50cm. (Lietuviško vertimo pastaba)
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Vandens telkinys
Jei G stulpelis yra tuščias, tai KP vieta
yra vandens telkinio centre.
Jei vandens telkinys yra platus, tai
galimos kitos KP vietos telkinio viduje,
aprašant jas simboliu „dalis“.
KP vieta galima ir ant vandens telkinio
ribos. Jei krantas yra nuoţulnus, tai prizmė
statoma tiksliai ant vandens ribos. Jei krantas
yra status ir prizmės nėra įmanoma pastatyti
ant vandens ribos, tai ji statoma viršuje, kaip
tik įmanoma arčiau krašto.
Tokio prizmės statymo ant stataus kranto krašto pranašumas yra tas, kad pasikeitus vandens
lygiui nekinta KP vietos aprašymas.
Vandens telkinio krantas turi linijinį matmenį, todėl, jei KP vieta nėra nustatoma kranto
išlinkimų dėka, tai ji turėtų būti nustatyta kitų orientyrų atţvilgiu.
Augmenijos riba
Augmenijos riba turėtų būti naudojama labai
atsargiai. Aiški augmenijos riba kaip: miškas ir
atvira vietovė ar aiški riba tarp lapuočių ir
spygliuočių medţių pagal IOF standartus
atvaizduota naudojant projekciją iš viršaus. Riba
ţemės paviršiaus lygyje yra medţių lapijos kraštas.
Trail-O elito klasės varţybose tokia riba
nenaudotina, nes sunku nustatyti augmenijos ribos
projekciją ţemės paviršiuje ypač kai subrendusių
medţių lapija yra aukštai. Netgi jei lapija yra
ţemai, kaip parodyta antrame paveikslėlyje, gali
būti sunku nustatyti tikslią prizmės vietą ţiūrint
išilgai ir skersai ribos. Tokia augmenijos ribos
uţduotis galima tik tada, jei yra geras lapijos matomumas ir galima teisingai fiksuoti jos ribą.
Kita vertus, kai lapija siekia arba beveik siekia ţemę, kaip parodyta pirmame paveikslėlyje,
sunkumų nustatant ribą nebelieka, o prizmė statoma kaip įmanoma arčiau lapijos.
Augmenijos riba yra linijinis orientyras, todėl KP vieta, jei tik ji nėra ant išlinkimo ar kampo,
turi būti fiksuojama kitų orientyrų atţvilgiu.
Taškiniai orientyrai
Taškiniai orientyrai – tai tokie, kurių simbolis
ţemėlapyje uţima daugiau ploto nei faktinis jo dydis
vietovėje. Tai gali būti akmuo, mikro kalniukas ar mikro
duobutė. Verta ţinoti, kad net maţas atskiro akmens ţenklas
(ISOM 206) vietovėje dengia 6m diametro plotą!
Jei G stulpelis legendoje yra tuščias, tai KP vieta yra
orientyro centre. Kitais atvejais prizmė statoma aplink
orientyrą, kaip atvaizduota paveikslėlyje, aprašant taip:
Akmuo – „pusė“
Mikro kalniukas – papėdė
Mikro duobutė – kraštas
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Apskritimo centras negali būti tikslus, nes simbolis ţemėlapyje uţima daugiau ploto nei
orientyras vietovėje. Trail-O yra sutarta, kad apskritimo centras
pozicionuojamas orientyro simbolio centre, o ne toje pusėje, kur
stovi prizmė.
Štai kaip atvaizduojamas KP, stovintis akmens šiaurės
rytuose.
Tarp orientyrų
Apibūdinimas „tarp orientyrų“ nusako tašką, kuris yra viduryje galimai trumpiausios linijos
jungiančios orientyrų kraštus (ne centrus).
Naudojant apibūdinimą „tarp“ reljefo formų orientyrų, svarbu, kad pilnosios horizontalės,
kaip ir pusinės horizontalės ţemėlapyje atvaizduotų tikruosius vietovėje esančius reljefo formų
kraštus ar papėdes. Panaudojamos papildomos pusinės horizontalės tose vietose, kur reikia išreikšti
formų kraštus.
Taškiniams orientyrams, tokiems kaip akmenys ar mikro kalniukai, vidurio taškas vietovėje
nustatomas nuo jų krašto.
Pavyzdys: „tarp akmens ir kalniuko“.
Šiuo atveju neleidţiama naudoti kito
padėties simbolio (šiaurės rytų pusė)
legendos G stulpelyje.
Tačiau jei KP vieta bus jungiančios
orientyrus linijos gale ir prizmė stovės,
tarkim, prigludusi prie akmens, tai tada
vartotinas aprašymas būtų „akmens šiaurės
rytai“.
Dar vienas pavyzdys, kaip teisingai
aprašyti A ir B KP vietas:

Legenda – gera praktika
Legenda neturėtų būti labiau detali nei būtina sprendimui priimti sprendimo vietoje.
Gali būti taip, kad kai kurių KP vietos gali būti teisingai apibūdintos skirtingomis legendomis.
Naudojama ta, kuri geriausiu būdu apibūdina KP vietą, o kitos atmetamos ir KP vieta nelaikoma
netinkama.
KP legendose leidţiama tam tikra interpretacijos laisvė jei tik tai netrukdo atpaţinti teisingą
prizmę. Orientavimosi takais esmė yra sugebėjimas skaityti ţemėlapį ir atpaţinti vietovę, bet ne
legendos tikslumas.
Taikomos skundų ir protestų procedūros jei varţybose panaudota neteisinga legenda, kuri
galimai daro įtaką teisingos KP vietos nustatymui. Tačiau ypač masteliniams orientyrams galioja:
- Apskritimo centre teisingai pastatyta prizmė, bet neteisingai aprašyta legendoje nėra
„Zero“ atsakymas. (TG 13)
Tačiau, jei prizmės nėra legendoje aprašytoje taškinio orientyro vietoje, tai „Zero“ atsakymas
yra galimas,.
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6. KITI TECHNINIAI KLAUSIMAI
Komandinis darbas

Kad parengti nedviprasmiškas, aukštos kokybės KP uţduotis orientavimosi takais pasaulio
čempionato (WTOC) varţybų šalies inspektorius ir renginio IOF patarėjas (ir panašūs pareigūnai
kitose elito klasės varţybose) turi dirbti kartu su trasų planuotuoju ir ţemėlapio autoriumi. Varţybų
sėkmei yra svarbu kiekvienos uţduoties atidus patikrinimas.
Kaip parodė patirtis, esant net maţiausiai klaidai pastatant KP ar esant kokios nors traktuotės
dviprasmybei, keletas dalyvių apsiriks atsakymuose. Tokie dalyviai gali ginčyti KP, kad jis būtų
anuliuotas (ţiūrėti ţemiau).
Trasos ilgis ir trukmė

Elito varţybos turėtų trukti nuo 1½ valandos iki 2½ valandos.
Kontrolinis laikas priklauso nuo KP skaičiaus ir trasos ilgio. Taisyklėse pateikta paprasta
formulė nuosaikiai lėkštos ir lengvai įveikiamos trasos kontrolinio laikui apskaičiuoti:
Kontrolinis laikas = 3 min vienam KP + 3 min 100m trasos.
Jei trasa yra labiau raiţytoje vietovėje nei paprastai, tai yra leidţiama pridėti 3 minutes
kiekvienam 10m pakilimui įveikti.
Pavyzdţiui: 2km trasa su 18 KP ir 30m papildomu pakilimu.
Kontrolinis laikas = (3x18)+(3x2000/100)+(3x30/10) = 54+60+9 = 123 min.
Gali būti ir kitos prieţastys, dėl kurių ilginamas kontrolinis laikas.
Tokią teisę turi varţybų patarėjas.
Kontrolinis laikas apvalinamas iki dešimčių minučių, kad palengvinti varţybų dalyviams
apskaičiuoti likusį jiems laiką. Pavyzdţiui, apskaičiavime gautos 123 minutės būtų apvalinamos iki
120 minučių.
Daugiau nei vienas būdas sprendimui atrasti

4 skyriuje buvo pateikti tikslios vietos nustatymo metodai. Kai planuojama KP uţduotis, yra
numatomas vienas geriausiai tinkantis metodas.
Gali būti taip, kad tiksliai ar beveik tiksliai vietai nustatyti bus tinkami keletas kitų metodų.
Svarbu, kad antrasis ir bet kuris kitas metodas sprendimui priimti patvirtintų pirmojo teisingumą.
Nerealu tikėtis, kad ţemėlapyje bus tinkamai atvaizduoti visi orientyrai tiksliose vietose kitų
orientyrų atţvilgiu. Tačiau pagrindiniai orientyrai, kurie gali būti naudojami sprendimo priėmimui
privalo būti teisingai atvaizduoti vieni kitų atţvilgiu.
Trasos planuotojo atsakomybė patikrinti, kad:
Jei yra daugiau nei vienas būdas sprendimui priimti, tai visi jie turi pateikti tą patį
atsakymą. (TG 14)
Varţybų dalyvis pasirinkdamas sprendimo priėmimo būdus gali ir neţinoti kuris iš jų yra
labiausiai tinkamas ir numatytasis ir bandyti panaudoti visus galimus. Bet ne visi iš jų turi vienodą
svarbą nustatant tikslią KP apskritimo centro vietą vietovėje.
Tiksliausiai vietą nustatyti galima naudojant tuos orientyrus ţemėlapyje, kurie yra pateikti KP
legendoje patys ar sąryšyje su KP. Tai taškiniai orientyrai, maţi masteliniai orientyrai ir tikslios
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didelių orientyrų dalys. Kaip pavyzdys tai gali būti akmuo (su pusės aprašymu), uolos siena
(vidurys apačia) ir miško kampas.
Panašaus tikslumo yra menamos linijos vedimas. Nors daţniausiai yra labai tikslu ţiūrėti
pasinaudojant dviem akmenimis, tačiau kaip atraminius taškus naudojant medţius, būna sunkumų ir
reikia įvertinti paklaidą, kai ţiūrima į vieną pusę. Ši technika taip pat gali būti jautri ţemėlapio
klaidoms. Jei taškas, kurio vietą reikia nustatyti yra toliau nei atraminiai (ekstrapoliacija), tai
atraminių taškų atvaizdavimo klaida didina paklaidą. Jeigu taškas yra tarp atraminių taškų
(interpoliacija), tai paklaida maţėja. Kiekvieno KP vietoje gali būti keletas galimų menamų
stebėjimo linijų, tačiau nei viena iš jų (nebent planuotojas taip organizuoja) gali neiti per KP vietą ir
kiekvienu atveju reikia įvertinti poslinkį ţemėlapyje ir perkelti jį vietovėje. Taipogi ne visos
menamos linijos yra vienodai tikslios. Maţiausiai tikslios yra tos, kurios kertasi su linijiniais
orientyrais maţu kampu.
Maţiau tikslus, bet galintis nustatyti tikslią vietą metodas yra horizontalės (aukščio) vedimas.
Jei ţemėlapyje atvaizduoto orientyro atţvilgiu galima nustatyti horizontalę, ją galima pravesti
vietovėje. Jei horizontalės atpaţinti nepavyksta ar vietovė blogai matoma, tai toks horizontalės
pravedimas gali būti klaidingas.
Tikslaus azimuto būdas, nepaisant pavadinimo yra maţiau tikslus nei aukščiau aprašyti. Juo
galima tiksliai nustatyti kuris iš kelių tokių pačių orientyrų yra norimas. Tačiau jis nėra tikslus, jei
norima nustatyti tikslią vietą.
Atstumo, kuris yra skersai ţiūrėjimo krypties vertinimas gali būti tikslus, kai nuotolis
nedidelis ir/ar galima pasinaudoti vizualiais raktais. Maţiau tikslus yra nuotolio vertinimas
ţiūrėjimo kryptimi. Tačiau ši technika gali būti naudinga renkant kurį vieną iš skirtingai nutolusių
orientyrų.
Elito klasės varţybose yra pasitelkiama visos iš galimų KP vietos nustatymo technikų ir
remiamasi tomis, kurios panašu, kad pateikia tiksliausią rezultatą, ypač tada, kai ne visos duoda tą
patį atsakymą.
Kai vietovėje tiksliai ar apytiksliai yra nustatoma apskritimo centre esanti ir aprašyta KP
vieta, varţybų dalyvis gali nuspręsti ar toje vietoje yra KP prizmė arba taip arti, kad nebūtų
traktuojama kaip „Zero“ atsakymas.
Pateiktas skirtingų sprendinio paieškos technikų
panaudojimo pavyzdys (pirmasis WTOC). Numatytasis
geriausias būdas buvo tikslios ribos pratęsimas kertant keliuką,
kuri kerta KP centrą. Papildoma pagalba – kelio posūkio ir
plačios nosies ašies susikirtimas. Ţemės pylimo ir tankumyno
galai buvo pernelyg neaiškūs, kad būtų galima buvę pasinaudoti
kaip atspirties taškais. Griovio galas buvo aiškus, tačiau
netiksliai atvaizduotas ţemėlapyje – vietovėje griovio galas buvo
apytiksliai 5m į rytus nei atvaizduotas. Naudojant jį kaip
atraminiu tašku tikslus azimutas rodė, kad punktas pastatytas ne
vietoje. Pateikus protestą, ţiuri nusprendė KP anuliuoti, nes
numatytasis geriausias būdas nebuvo akivaizdus, o tikslaus
azimuto nuo griovio galo būdas buvo priimtinas, tačiau rodė neteisingą sprendimą.
Nuliniai („Zero“) atsakymai

Nulinis atsakymas, kai KP apskritimo centre vietovėje prizmės nėra yra elito klasės varţybų
ypatybė. Jo naudojimas suteikia KP sprendiniams papildomų aspektų, tačiau kartu atsiranda ir
papildomų prizmės statymo sunkumų. Tai dėl to, kad maţiausias realus ar įsivaizduojamas netikslus
prizmės pastatymas gali būti traktuojamas kaip nulinis atsakymas.
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Problemos sprendimas yra tas, kad „Zero“ atsakymas visada turėtų būti aiškus. Turėtų būti
aiškiai nustatoma, kad apskritimo centro vietoje nėra prizmės arba būtų įmanoma tiksliai nustatyti,
kad nei viena iš prizmių nėra apskritimo centre.
Planuojant sprendinius su „Zero“ atsakymais, kartu su varţyboms statomomis prizmėmis
turėtų būti pastatoma prizmė ir „Zero“ vietoje, kad įsitikinti kitų prizmių klaidingo pastatymo
teisingumu. Kai įsitikinama, kad prizmės stovi numatytose vietose ir nėra dviprasmybių, prizmė iš
„Zero“ vietos nuimama.
Žemėlapyje nepažymėti ar dalinai pažymėti objektai

Problema yra tai, kad egzistuoja orientyrų atvaizdavimo ţemėlapyje apribojimai dėl jų dydţių
ir ypatingai tai pasakytina apie linijinius orientyrus. Ţemėlapių ISOM 2000 ir ISSOM 2006
specifikacijose yra apibrėţta, kad ţemėlapyje atvaizduotinas orientyras turi būti nuo 1 metro
aukščio ar gylio. Ţemėlapio sudarytojas turi galimybę rinktis - jei vietovėje yra daug tokių
orientyrų, kad palengvinti ţemėlapio skaitymą, gali padidinti šiuos minimalius dydţius.
Vietovė, kurioje vieni orientyrai paţymėti, o kiti – ne, reikalauja atidaus įsigilinimo ir
paţymėtų bei nepaţymėtų orientyrų skirtumo perpratimo, tačiau tai padarius varţybų dalyviui
padėtis tampa aiškesnė.
Tačiau padėtis labiau komplikuota su linijiniais orientyrais, kurių dydis palaipsniui maţėja.
Paanalizuosime pavyzdį su uoline siena, kurios vienas galas yra aukštesnis nei 1 metras, taigi
yra atvaizduotinas, o kitas galas – ţemesnis nei 1 metras. Ţemėlapyje bus atvaizduota tik ta uolos
dalis, kuri yra aukštesnė nei 1 metras. Planuotojas turi nustatyti ar ţemėlapyje yra atvaizduota
teisingai ir įsitikinti, kad varţybų dalyvis, ţiūrėdamas per nuotolį galės teisingai nustatyti atţymėtą
uolos dalį (galimai lyginant su prizmės aukščiu).
Jei yra įmanoma teisingai nustatyti paţymėtos uolos galus tai galimos tokios KP vietos:

Nerekomenduojama rinktis KP vietą ţemėjančiame uolos gale net jei jį galima nustatyti.
Tačiau kitas uolos galas KP vietai yra tinkamas. Paţymėtina tai, kad uolos vidurys traktuojamas
esant ten, kur yra atvaizduotos ţemėlapyje uolos dalies vidurys.
Jei atvaizduotos uolos ţemėjantis galas negali būti aiškiai nustatytas, tai galimos tik tokios KP
vietos:

Visi KP reikšminiai
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Negalima statyti prizmių tik tam, kad padidinti jų skaičių idant sumaţėtų sprendimo atspėjimo
tikimybė. Elito klasės varţybose prizmės neturinčios prasmės yra nenaudojamos. Visos prizmės turi
stovėti taip, kad kuriuo tai nors būdu būtų susijusios su KP aprašymu. Geriausios neteisingos
prizmės yra tos, kurios tik vienu poţymiu iš kelių neatitinka KP aprašymo.
Sprendimo priėmimo vieta

Sprendimo priėmimo vietoje yra matomos visos KP prizmės ir joje priimamas sprendimas
kuri iš jų (A-E ar zero) stovi apskritimo centre ir yra teisingai aprašyta legendoje. Vietovėje
sprendimo priėmimo vieta matomai paţenklinama bei nurodomas KP numeris.
Ţemėlapyje sprendimo priėmimo vieta nėra atţymėta. Jei gali būti abejonių dėl jos vietos, tai
KP legendos H stulpelyje yra pateikiama ţiūrėjimo kryptis iš sprendimo priėmimo vietos į KP.
Galvojant apie dalyvius su veţimėliais, sprendimo priėmimo vieta neturėtų būti ant šlaito.
Vietovėje be sprendimo priėmimo vietos yra ir nepaţymėti stebėjimo taškai, iš kurių matomos
prizmės bei nustatomos jų buvimo vietos ir ţemėlapio sąsajos.
Atsiţymėjimo vieta (su komposteriu dalyvio kortelei paţenklinti ar elektronine atsiţymėjimo
sistema) yra netoli nuo sprendimo priėmimo vietos, bet kad
netrukdytų sprendimo priėmimo procesui. Atsiţymėjimo vieta
gali būti abipus kelio, turi būti aiškiai matoma ir, jei reikia
papildomai paţenklinta ir su KP numeriu.
Sprendimo priėmimo vietoje turi būti sudaryta galimybė
tuo pačiu metu būti keliems dalyviams, taip pat ir su invalidų
veţimėliais. Visi ten esantys turi turėti galimai vienodą
galimybę stebėti prizmes ir vietovę ar sėdėdami veţimėlyje ar
stovėdami.
KP prizmėms ir sprendimo priėmimo vietai yra
reikalavimas, kad dalyvio pasislinkimas 0,5m į kurią tai pusę,
neįtakotų teisingo atsakymo.
Tokie reikalavimai sprendimo priėmimo vietą apibūdina,
kaip piešinyje pavaizduotų išmatavimų sąlyginį sprendimo
priėmimo langą.
Kad du dalyviai su invalidų veţimėliais vienu metu galėtų
stebėti iš sprendimo priėmimo vietos, turi būti pakankamas
prizmių matomumas atsitraukus 2 metrus atgal ir prizmių
eiliškumas ţiūrint atsitraukus negali pasikeisti.
Maršrutų pasirinkimas

Daugumoje varţybų nėra galimybės rinktis skirtingų maršrutų, bet jei būtų galimi daugiau nei
vienas maršrutas tarp dviejų KP, tokią galimybę varţybų planuotojui reikėtų įvertinti. Tai neturėtų
turėti įtakos konkurencijai, tačiau pasitarnautų varţybų kokybei.
Laiko KP

Laiko kontroliniame punkte varţybų dalyviai lieka nekeisdami
vietos.
Laiko KP ţemėlapis yra varţybų ţemėlapio to paties mastelio
maţa iškarpa ant ne maţesnio, kaip A5 formato tvirto pagrindo. Tos
iškarpos centre atvaizduotas KP apskritimas ir ji yra orientuota taip,
kad ţiūrėjimo kryptis į prizmes atitiktų iškarpos viršų. Pavyzdys yra iš
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WTOC 2004. Ţemėlapio iškarpos lentelėje taip pat gali būti atspausdintos priimtinai didelio dydţio
raidės nuo A iki E.
Varţybų dalyvis turi vieną minutę atsakymui, kuris pateikiamas parodant į atspausdintą raidę
arba atsakant ţodţiu naudojant tarptautinę abėcėlę. Praėjus 50 sekundţių duodamas priminimo
signalas, kad liko 10 sekundţių atsakymui.
Fiksuojamas atsakymas ir sugaištas laikas. Atsakymų abu laikai (kai matuojama dvejomis
priemonėmis) apvalinami iki sveikos sekundės pagal įprastas apvalinimo taisykles.
Kad konkurencija būtų sąţininga, uţduotį per leistiną laiką turėtų teisingai išspręsti visi
dalyviai. Laiko KP tikslas geriausiai pasiekiamas tada, kai visi dalyviai duoda teisingą atsakymą,
bet labiau kvalifikuoti tai padaro greičiau. Per daug sunkios uţduotys dėl sudėtingumo ar prasto
matomumo priverčia spėlioti ir tai iškreipia rezultatus. Kita vertus, uţduotys į kurias greičiausias
dalyvis atsako greičiau nei per 5 sekundes gali sukelti suminių laikų skaičiavimo problemų.
Geriausia, jei greičiausias dalyvio atsakymas yra 10-15 sekundţių.
Orientavimosi takais varžybose laiko KP atsakymas negali būti nulinis („Zero“). (TG 15)
Laiko KP taip pat nereikėtų naudoti tikslių kompaso nustatymų.
Laiko KP gali kilti keletas problemų. Tai susiję su laiku, kurį varţybų dalyviai mato prizmes
iki laiko paleidimo ir galimybe tuo pasinaudoti, kad įgyti pranašumą.
- Prizmės gali būti matomos, kai dalyvis eina link laiko KP stebėjimo vietos. Šiuo atveju
turėtų būti numatyta uţdanga.
- Prizmės gali būti matomos, kol dalyvis įsitaiso laiko KP stebėjimo vietoje. Šiuo atveju
rekomenduojama, kad teisėjas savo korpusu uţstotų prizmes iki prasidės formali
procedūra.
- Tolesni rekomenduojami teisėjo veiksmai yra atsitraukti atidengiant prizmes, parodyti
kiekvieną prizmę įvardinant joms priskirtas raides, po to pateikti ţemėlapį ir pradėti
skaičiuoti laiką. Visi šie veiksmai turėtų uţtrukti apie 7 sekundes.
Skaičiuojant varţybų rezultatus uţ teisingą laiko KP atsakymą yra skiriamas vienas taškas ir
fiksuojamas atsakymo laikas, kuris apvalinamas sekundės ar pusės sekundės tikslumu. Uţ
neteisingą atsakymą taško neskiriama ir pridedama 60 sekundţių bauda prie atsakymui sugaišto
laiko.
Būsimi patobulinimai. Aprašyta procedūra galioja, kai laikas matuojamas rankiniu būdu.
Šiuo metu yra diegiama elektroninė laiko matavimo sistema skirta orientavimosi takais varţyboms.
Kai ši sistema bus patvirtinta bus išleistos naujos laiko KP procedūros.
Sprendimų žemėlapiai

Visų, įskaitant ir laiko KP sprendimų ţemėlapiai gali būti atspausdinti ir dalinami kai tik trasą
baigia paskutinis dalyvis. Tai gali būti arba ţemėlapio iškarpos arba visos varţybų vietovės
ţemėlapis padidintu masteliu (paprastai du kartus didesnis), kur atvaizduotos sprendimo priėmimo
vietos ir kiekviename KP pastatytų prizmių vietos, kuri iš jų teisinga arba Zero atsakymo atveju –
tuščias apskritimo centras. Taip pat pridedamos ir visų KP legendos.
Svarbu, kad sprendimų ţemėlapis sutaptų su varţybų ţemėlapiu. Paskutiniai pakeitimai atlikti
varţybų ţemėlapyje, bet neatvaizduoti sprendimų ţemėlapyje sukelia sunkumų ir iššaukia
nesutarimus (ţiūrėti ţemiau).
Atvaizduojant prizmių vietas ţemėlapyje rekomenduojama pirmiausiai specialiais simboliais
jas paţymėti ant išdidinto varţybų ţemėlapio, kuris gali būti naudojamas vietovėje tiksliam prizmių
pastatymui. Pabaigus planavimo procesą iškerpamos ţemėlapio dalys ir sudaromas sprendimų
ţemėlapis. Prieš spausdinant varţybų ţemėlapį prizmių stovėjimo vietų simboliai pašalinami.
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Nesutarimai, skundai ir protestai

„Orientavimosi takais varţybos yra vieta nesutarimams“ (Peter Palmer)
Nesutarimai yra įprasti orientavimosi takais varţybose. Jų galima tikėtis sporto šakoje, kur yra
subjektyvus vertinimas ir reikšmių niuansai. Paprastai orientavimosi takais varţybų dalyviai
atsiradusius nuomonių skirtumus palieka spręsti varţybų inspektoriui. Būna, kad varţybų
organizatoriai gauna skundų, kurie retai kada perauga į protestus.
Gavus varţybų dalyvių ar atstovų paklausimų, kartais kontrolinio punkto teisingumas yra
tikrinamas. Jei KP yra neteisingas, yra galimybė varţybų organizatoriams siūlyti tokį KP anuliuoti.
Priešingai nei orientavimosi bėgte varţybose, tai galima padaryti neanuliuojant visų varţybų.
KP anuliavimo procedūros turėtų būti atliekamos labai atsargiai. Nutarus anuliuoti KP dėl jo
neteisingumo, šis sprendimas, kaip ir to prieţastis, turi būti nedelsiant praneštas varţybų dalyviams,
kad jie ar komandų vadovai turėtų galimybę pareikšti savo nuomonę.
- Neteisinga yra anuliuoti kontrolinį punktą, kurį geriausi sportininkai supranta
teisingai, o kiti – neteisingai. (TG 16)

7. PLANAVIMO EIGA
1 etapas

Pirmas ţingsnis planuojant varţybas yra pasirinktoje vietovėje nustatyti galimus tinkamos
kokybės kelius ir trasos ilgį bei numatyti joje tinkamas KP vietas. Tuo pačiu įvertinamos varţybų
centro, starto, finišo ir laiko KP galimos vietos.
Visa tai geriausiai atlikti, kai yra geras matomumas ir nebūtinai varţybų organizavimo metų
laiku. Tinkamo matomumo KP vietose uţtikrinimui sezoninė augmenija esant reikalui gali būti
išvalyta. Tačiau apsilankant reikia įvertinti ar reikiamu laiku vietovė dėl sezoninės augmenijos
netaps netinkama.
2 etapas

Uţduočių kokybei pasiekti kitas ţingsnis yra detalus darbas kiekvienoje iš KP vietų
panaudojant prizmes. Planavimui ţemėlapis turi būti tinkamai paruoštas. Vietovėje paţenklinamos
svarbiausių KP prizmių ir sprendimo priėmimo vietos.
Šis etapas turi būti atliktas iki atvykstant IOF varţybų inspektoriui prieš 12 mėnesių iki
varţybų datos. Šio vizito tikslas yra vietovėje patvirtinti varţybų trasas ir pagrindines KP vietų
detales (įskaitant ir rezervines vietas). Tuo pačiu nustatomi būtini ţemėlapio pakeitimai reikalingi
teisingiems uţduočių sprendimams priimti.
Kontroliniame planavimo lape pasiţymima KP vietoms skirta informacija. Pateiktas WTOC
2004 IOF varţybų inspektoriaus pastabų pavyzdys.
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3 etapas

Trečiame etape vėl apsilankoma kiekviename iš KP, kad galutinai suplanuoti visas detales.
Tam naudojama padidinti ţemėlapio segmentai, kuriuose suţymimos prizmių vietos. Prizmių vietos
paţenklinamos ir vietovėje.
Šis etapas turi būti baigtas IOF inspektoriaus vizitui prieš 3 mėnesius iki varţybų. Šio vizito
tikslai yra įvertinti ir patvirtinti:
- kiekvienos trasos struktūrą, ilgį ir kontrolinį laiką;
- nustatytų uţduočių sprendinių atitikimą reikalavimams;
- tikslias visų KP prizmių vietas vietovėje ir spendimų ţemėlapyje;
- visų KP legendas;
- ţemėlapio kokybę (įvardinami reikiami pataisymai);
- laiko KP procedūros;
- kita, kas yra svarbu.
Šiame etape naudinga labiau detali kokybės patikros lentelė:
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Diena__ KP___
Varţybų ţemėlapio
dalis

Sprendimų ţemėlapio
dalis

Legenda

2009

Žemėlapis KP zonoje
1. Visi ţemėlapyje atvaizduoti orientyrai yra vietovėje
2. Orientyrai vienas kito atţvilgiu atvaizduoti teisingai
3. Orientyrai atvaizduoti tinkamais simboliais
4. Ar reikia ţemėlapio taisymo?
KP analizė: santykis su
Orientyras
Orientyras teisingas
Prizmės padėtis orientyro atţvilgiu teisinga
Horizontalės
Orientyro aukštis teisingas
Yra teisingas atskaitos taškas, nuo kurio gali būti pravesta
menama aukščio horizontalė
Menamos linijos
Ţemėlapyje nubrėţtos, sunumeruotos ir vietovėje patikrintos
menamos linijos
Visos menamos linijos pateikia teisingą atsakymą
Azimutas
Visi azimutai sunumeruoti, patikrinti ir surašytos reikšmės
Leistino nuokrypio taisyklės reikalavimai nepaţeidţiami
Atstumas
Visi susiję atstumai sunumeruoti, patikrinti ir surašytos
reikšmės
Leistinų
25%
nuokrypio
taisyklės
reikalavimai
nepaţeidţiami
Kitos prizmės
Visos neteisingos prizmės turi prasmę
Visų prizmių vietą galima nustatyti
KP legenda
Atitinka taisykles ir technines gaires
Sutampa su apskritimo centru
Geresnio aprašymo varianto nėra

KP kokybės patikros lentelės pavyzdys pateiktas priede Nr. 2.
4 etapas

Tai galutinė kontrolė daroma prieš pat varţybas. Ši kontrolė turėtų būti atliekama ne vėliau,
kaip tiek dienų prieš modelines varţybas, kiek dienų vyks varţybos su modelinėmis kartu. Jei skirta
viena diena modelinėms ir po to dvi dienos čempionato varţyboms, tai kontrolė turėtų būti atlikta
prieš tris dienas. Kontrolė turėtų apimti varţybų ţemėlapį, sprendimų ţemėlapį, visus KP ir prizmes
bei sprendimo vietas. Turi būti patvirtinta, kad prizmių ir vietovės matomumas iš sprendimo
priėmimo bei kitų esminių stebėjimo vietų yra tenkinantis dalyviams su veţimėliais. Jei reikia,
augalija turi būti apgenėta. Šiuo metu taip pat patvirtinamos visos atsiţymėjimo vietos ir jų
matomumas, o taip pat trasoje, starto ir finišo zonose naudojamos markiruotės bei laiko KP įranga.
Visų aspektų nuodugnus patikrinimas keletą dienų prieš varţybas reikalingas tam, kad, kaip
parodė patirtis, šioje stadijoje, nepaisant labai kruopštaus pasiruošimo, visada atrandama klaidų ir
trūkumų. Jei tai pastebima kelios dienos iki varţybų – yra pakankamai laiko pataisymams. Esant
tokiam grafikui, taip pat galima atidėti ir varţybų bei sprendimų ţemėlapių spausdinimą, kol nebus
atliktas patikrinimas ir neatlikti paskutiniai pataisymai, nors visiems ţinoma, jog vėlyvi skuboti
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pakeitimai sąlygoja galimas klaidas (tokias, kaip atsiradę varţybų ir sprendimų ţemėlapio
skirtumai) ir turėtų būti vengiami.
Rengiant tarptautines varţybas trasos planuotojas vietovėje lankosi labai daug kartų,
kontrolierius – daug kartų. TOF renginio patarėjas ir/ar patarėjo padėjėjas daţniausiai apsilanko tris
kartus: išankstinis vizitas, kad patvirtinti vietovės tinkamumą ir suteikti reikiamą techninę pagalbą
ar apmokymus, o po to prieš metus ir prieš tris mėnesius iki varţybų. Vizito prieš metus metu yra
pateikiama trasų pasiūlymai, kad būtų galima jas patvirtinti ir nustatyti ţemėlapio pakeitimus.
Vizito prieš tris mėnesius metu yra galutinai patvirtinamos trasos, prizmių vietos ir ţemėlapiai (taip
pat ir sprendimų ţemėlapiai).
Mechaninės priemonės prizmių statymui

Paprastai prizmių vietai paţenklinti yra naudojama ţymekliai ar juostelės, bet tai gali sukelti
nereikalingų rūpesčių. Kai varţybos vyksta kelias dienas, pavyzdţiui Pasaulio čempionatas, reikia
pastatyti labai daug prizmių per labai trumpą laiką. Labai svarbu, kad prizmės būtų pastatytos tose
vietose, kur buvo sutarta paskutinio tikrinimo metu. O tai reiškia ţymeklių ir prieš tai padarytų
skylių paiešką. Daţniausiai skylė nerandama ir prizmės statymui reikia daryti naują. Visa tai
uţtrunka laiko.
Daug paţangiau yra naudoti plastikinius ar metalinius vamzdelius, kurie tvirtinami ir
paliekami ţemėje. Naudojant tokius vamzdelius, prizmės kotas tiesiog įdedamas į jį, kas uţtrunka
tik kelias sekundes. Taip taupomas laikas ir uţtikrinama, kad prizmė stovi tikrai geroje vietoje.
Skandinavijoje yra naudojama ypatingai naudinga šio metodo versija, kai vamzdelis vienoje
pusėje yra nelygus, o kitas galas – uţdarytas.

DOKUMENTACIJA
Šios techninės gairės TOF orientavimosi takais komisijai parengė Brian-Henry Parger (GBR)
dalyvaujant TOF orientavimosi takais, TOF taisyklių ir TOF ţemėlapių komisijų nariams, o taip pat
kitiems orientavimosi takais entuziastams. Dėkojama Owe Fredholm (SWE), Hannu Niemi (FIN) ir
Jari Turto (FIN) uţ ypatingai vertingą indėlį.
Šis dokumentas (V4-2, 2009m. sausis) yra pirmasis pataisytas 2008m. liepos mėnesio
originalo leidimas.
Leidimo teisės: Tarptautinė orientavimosi federacija 2009.
Daug vertingos informacijos galima rasti TOF internetinėje svetainėje www.orienteering.org
ir Trail-O internetinėje svetainėje www.trailo.org .
www.trailo.org galima rasti techninių seminarų medţiagos ir dar daug kitos vertingos
informacijos tame tarpe Skandinavijos šalių technines rekomendacijas (anglų kalba).
*Šį dokumentą iš anglų kalbos į lietuvių išvertė Andrius Jovaiša.
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1 priedas
Trail-O varžybų planavimo pavyzdžiai
Trail-O varţybų planuotojai dalyviams gali pateikti įvairių reikiamo techninio lygio uţduočių.
Čia pateikiami pavyzdţiai iš buvusių Pasaulio čempionatų ir ateityje bus pildomi. Yra
laukiama daugiau gerų WTOC pavyzdţių, kad įtraukti į vėlesnius šio priedo leidimus.
Tarp

Jei orientyrų kraštai yra aiškūs, tai taškas esantis viduryje tarp objektų gali būti lengvai
nustatomas ir tokiu atveju, kad padidinti uţduoties sudėtingumą yra naudojama zona, kur ne visi
orientyrai yra atvaizduoti ţemėlapyje.
Pavyzdys: WTOC 2005, Japonija, 2 diena, 11 KP.
Čia buvo daug maţų brūzgynėlių. Visos prizmės
stovėjo kiekvienos jų poros viduryje. Teisinga pora gali
būti identifikuota apskritimo centru ţemėlapyje bei
legenda, kuri nurodo šiaurės vakarų porą. Teisinga
prizmė nustatoma atidţiai išsiaiškinus kuris brūzginėlis
yra kuris.
Reljefo orientyrams uţduotis „tarp“ yra kur kas
sunkesnė.

Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 2 diena, 12 KP.
Čia sudėtingumas tame, kad reikia nustatyti
kurioje vietoje yra pravesta horizontalė. Šiuo atveju
horizontalė sutampa su atviros vietovės geltona spalva.
Neaiški augmenijos riba padeda nustatyti horizontalės
vietą. Mikro kalniukas turėjo aiškią papėdę, todėl buvo
galima nustatyti, kad D prizmė buvo viduryje menamos
linijos einančios nuo mikro kalniuko iki artimiausio
kalno horizontalės taško.
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Nematomi orientyrai

Elito klasėje tokie nematomi nuo stebėjimo vietos
orientyrai (kaip pavyzdţiui mikro duobutės) gali būti
naudojami, tačiau labai atsargiai. Uţduotis galima, jei prizmės
vietą reikiamu tikslumu galima nustatyti pasinaudojant netoli
esančiais matomais orientyrais.
Paprastesnė uţduoties naudojant nematomą orientyrą
versija yra esant „zero“ atsakymui, kai visos prizmės yra
aiškiai nustatomos esant ant kitų orientyrų, kaip šiame
pavyzdyje:
Pavyzdys: WTOC 2006, Suomija, 2 diena, 13 KP.
Nuo kelio lomos nesimatė, tačiau jei jos vieta būtų
teisingai nustatyta ir nesupainiota su nedideliu reljefo įlinkimu
kiek ţemiau, visos penkios prizmės nustatomos kaip neteisingos, kas duoda „zero“ atsakymą.
Dalinai matomi orientyrai

Uţduotyse galima naudoti orientyrus (tokius, kaip
kanalai ar keliukai), kurie nuo sprendimo priėmimo vietos
yra nematomi, tačiau matomi nuo kitų stebėjimo vietų
esančių ant kelio.
Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 2 diena, 10 KP.
Nuo sprendimo priėmimo vietos nei vienas iš kanalų
nebuvo matomas. Tačiau visi kanalai buvo matomi ţiūrint į
juos išilgai. Ţiūrint išilgai visų trijų, buvo galima nustatyti,
kad visos prizmės stovėjo kanaluose ir teisingoji buvo
rytuose nuo rytinio kanalų susikirtimo.
Žemėlapyje neatvaizduoti orientyrai

Panaudojus ţemėlapyje neatvaizduotus orientyrus galima sukurti naudingas uţduotis. Tokie
orientyrai neatvaizduoti ţemėlapyje, nes nepatenka pro atvaizduotinų orientyrų filtrą ir sukelia
papildomai dvejonių šalia esant tokiems pat orientyrams,
kurie pakankamai dideli ir ţemėlapyje atvaizduoti. Ko
gero daţniausiai, bet naudingai yra naudojami maţi
akmenys, tačiau galimi ir kiti variantai.
Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 2 diena, 13 KP.
Tai buvo ypatingai išbandantis KP. Trys prizmės
stovėjo ant neatvaizduotų mikro kalniukų, kitas ant
atvaizduoto akmens, o dar kitas ant neatvaizduoto
akmens. Matomumas buvo ribotas net atlikus pravalymą,
tačiau nuo sprendimo priėmimo vietos buvo galima
nustatyti tikslų azimutą ir, įvertinus atstumą, galima buvo
nustatyti teisingą mikro kalniuką be prizmės.
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Menamos matymo linijos

Išilgai linijinio orientyro galima uţfiksuoti tikslų tašką pravedus susikertančią menamą
matymo liniją, o dviejų tokių linijų susikirtimas duoda
fiksuotą tašką ploto orientyre. Abiem atvejais tokio
susikirtimo kampas turėtų būti pakankamai didelis (optimalus
– 90 laipsnių). Esant maţesniems tokių susikirtimų kampams
turėtų būti didesnė prizmių kampinė atskirtis.
Pavyzdys: WTOC 2007,Ukraina, 1 diena, 16 KP.
Ant keliuko esančios prizmės buvo per arti viena nuo
kitos, kad įvertinti teisingosios vietą. Ji buvo nustatyta
pravedus matymo liniją nuo maţo keliuko ir didesnio
sankryţos esančios šiaurėje nuo sprendimo priėmimo vietos į
maţo kalniuko centrą.
Lygiagreti situacija

Sudarant uţduotis galima pasinaudoti lygiagrečiomis
situacijomis. Atsiranda tikimybė, kad bus neatpaţinti
orientyrai kuris yra kuris. Daţniausiai tokiu atveju būna
atsakymas „zero“, kai prie teisingo orientyro prizmės nėra,
o prizmės stovi šalia lygiagrečių orientyrų.
Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 1 diena, 5 KP.
Pietinė prizmių pora stovėjo šalia neatvaizduoto
akmens. Šiaurinis akmuo nuo sprendimo priėmimo vietos
buvo nematomas, nes uţstojo sutankėjimas, tačiau paėjus
toliau taku jį buvo galima matyti. Tikslus ţemėlapio
skaitymas įţvelgiant sutankėjimą ir keliuką davė atsakymą,
kad šalia apskritimo centre esančio akmens prizmės nėra
(atvaizduota o).
Daug sudetingesnė lygiagrečios situacijos versija būna kai šalia tako esantys pasikartojantys
orientyrai yra platūs ir nėra galima nustatyti tikslios jų vietos. Tokiais atvejais nesunku apsirikti, jei
klaidingos prizmės pastatytos taip, kad reikėtų labai
kruopščios analizės, kaip kad pateikta šiame pavyzdyje:
Pavyzdys: WTOC 2006, Suomija, 1 diena, 6 KP.
Ateinant iš vakarų kartojosi lomos ir duobutės
kombinacija ir visos su šiaurėje keliuko esančiais
sutankėjimais.
Klaidinga
duobutė
buvo
apsupta
paaukštėjimo, kuris iš pirmo ţvilgsnio atitiko tai, kas
atvaizduota aplink teisingą duobutę. Nustatyti tikslią šio KP
vietą reikėjo kruopščiai ištirti vietovę išilgai kelio.
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Netaisyklingos formos uola

Uolos papėdė ir vidurio taškas yra ţemėlapyje
atvaizduoto uolos ilgio, įskaitant jos krypties
pasikeitimus vidurys.
Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 1 diena, 1 KP.
KP yra uolos papėdėje viduriniame taške, nes
legendos G stulpelis tuščias. Ţemėlapyje atvaizduoto
orientyro vidurys yra arčiausiame pietrytiniame kampe.
Apskritimo centras tiksliai nurodo pietrytinį kampą ir
patvirtina, kad E prizmė, esanti viduryje rytinės uolos
sienos yra klaidinga.
Tai buvo lengvas Pasaulio čempionato pirmos
dienos pirmas KP.
Tos apačios dienos paskutinis KP, D1-18, stovintis
taip pat ant uolos buvo daug sudėtingesnis.
Ţemėlapyje atvaizduotos uolos dalis buvo trumpa
ir, kaip atvaizduota, kreiva ir vakarinė dalis buvo
nematoma nuo sprendimo priėmimo vietos, bet matoma
artėjant iš pietų. Uola tęsiasi į rytus toliau, bet nėra
atvaizduota, nes nepatenka į atvaizduotino orientyro
dydį. Abi šios aplinkybės dalyviams sukėlė sunkumų.
Reljefo horizontalės

Daugelis elito uţduočių sudarytos horizontalių atţvilgiu.
Spręsdami tokias uţduotis dalyviai turi sekti horizontalę ir
susieti ją su prizmėmis.
Pavyzdys: WTOC 2006, Suomija, 1 diena, 1 KP.
Azimutas nuo keliukų susikirtimo atmetė A prizmę, kaip
klaidingą. Tam, kad išsiaiškinti kuri iš likusių dviejų prizmių
ar nei viena iš jų sutampa su apskritimo centru, reikėjo pasekti
horizontale. Galima buvo išmatuoti atstumą ‚d‘ nuo keliukų
susikirtimo iki horizontalės kirtimo keliuką vietos ir toliau
pasekti horizontale, kuri parodė, kad C prizmė buvo teisinga.
Tolimo atstumo KP

Tokios uţduotys naudojamos retai ir jeigu yra geras matomumas ir kontrastas (ir nėra rūko).
Čia nėra įprastas pavyzdys:
Pavyzdys: WTOC 2006, Suomija, 2 diena, 7 KP.
Toks 200 metrų ţiūrėjimo atstumas yra gerokai didesnis nei įprastas, tačiau stebėjimo vieta
buvo aukštai, kas leido apţvelgti tolimą vietovę. Buvo geras matomumas, taigi prizmes nelygioje
atviroje vietovėje tarp medţių buvo galima įţiūrėti. Uţduotis buvo sąlyginai lengvai sprendţiama
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darant prielaidą, kad iš
tokio
atstumo
maţa
duobutė
negali
būti
identifikuota ir, net jeigu
joje būtų prizmė, tai
nebūtų galima tiksliai
nustatyti. Taigi atsakymas
turėtų būti „zero“. Tai
patvirtino ir elektros laidų
linija, nes uţ jos stovėjo
tik viena prizmė ir ta pati
ne toje kalniuko pusėje.
Nors ši uţduotis
nėra
sudėtinga,
bet
parodo, kad ir tolimo
atstumo uţduotys yra
galimos naudojant jas
atsargiai.

Paralaksas

Paralaksas yra „orientyrų vietos pasikeitimas keičiantis stebėjimo vietai“.
Ši ypatybė naudojama elito rungtyse, kai stebėjimo vieta, iš kurios galima nustatyti teisingą
prizmę yra toli ir pakeitus vietą prizmių eiliškumas pakinta. Čia būtinas sugebėjimas atpaţinti tą
pačią prizmę vietovėje ţiūrint iš skirtingų vietų ir ypač tada, kai teisingos prizmės nesimato kurį tai
laiką judant keliu nuo stebėjimo vietos iki sprendimo priėmimo vietos.
Pavyzdys: WTOC 2006, Suomija, 1 diena, 13 KP.
Stebint iš sprendimo priėmimo vietos tiksli dviejų
prizmių esančių kalniuko šiaurėje vieta nesimato. Tačiau
ţiūrint išilgai keliuko (kaip parodyta rodykle) yra
įmanoma nustatyi, kad viena prizmė yra šiaurinėje maţo
kalniuko papėdėje. Ţiūrint iš tos vietos teisingoji prizmė
yra B. Ta pati prizmė ţiūrint iš sprendimo priėmimo
vietos yra C.
Paralakso principas gali būti panaudotas, kad
atskirti artimesnį ir tolimesnį orientyrus, kurie susilieja.
Stebint orientyrus judant keliu galima nustatyti, kuris
orientyras yra arčuiau, o kuris toliau.
Pavyzdys: WTOC 2004, Švedija, 2 diena, 1
KP.
Šis KP buvo dar vienas tolimo atstumo KP
esant geram matomumui ir kontrastui. Stebint iš
vienos vietos visi krūmynai atrodė esantys nutolę
vienodai. Judant keliu buvo galima atskirti, kuris
iš jų buvo arčiau, o kuris toliau. Krūmynai galėjo
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būti atpaţinti dar ir pastatų atţvilgiu.
Ekstrapoliacija

Tai linijinio orientyro pratęsimas, kartais ir iš kitos KP zonos
pusės nei ţiūrima, kad nustatyti reikiamos prizmės vietą.
Pavyzdys: WTOC 2007, Ukraina, 1 diena, 1 KP.
Kalniuko horizontalė šiaurės rytuose kerta atvirą vietovę.
Tame kirtimo aukštyje gali būti pravesta menama horizontalė. Tai
galima dar patvirtinti kalniuko diametro įsivaizduojamu maţinimu.
Prizmė apskritimo centre kaip tik buvo tos horizontalės viduje, kaip
ir turėjo būti.
Papildomai patikrinti galima ekstrapoliuojant statmeno
keliuko, esančio kitapus kelio liniją (atvaizduota mėlyna spalva),
kuri kaip tik kerta apskritimo centrą.
Tikslus atstumo įvertinimas

Atstumas vietovės gilumoje gali būti tiksliai įvertintas,
jei ţemėlapyje atvaizduoti orientyrai yra nutolę vienodai ir gali
tarnauti kaip pagalbinė linija.
Pavyzdys: WTOC 2005, Japonija, 2 diena, 5 KP.
Tai sąlyginai lengvas pavyzdys. Pagalbine linija tarnauja
atstumas anapus laujo, kur stovi prizmės ir prasideda ties
šiauriniu brūzgynėlio kraštu ir baigiasi, kur keliukas įkerta į
lauką. KP vieta yra kaip tik šios linijos vidurys. Būtų
sudėtingiau, jei atstumų santykis būtų ne 50:50, bet, tarkim
33:67.
Linijiniai orientyrai

Ploto orientyrai apriboti maţai iškreiptomis linijomis
gali būti traktuojami ir kaip linijiniai.
Pavyzdys: WTOC 2008, Čekija, 1 diena, 3 KP.
Nors orientyras yra labai lėkšta loma, horizontalės
formos linijos išlinkimas negali tarnauti apskritimo centro
nustatymui. Tai buvo atlikta šalia esančio medţio atţvilgiu ir
patvirtinta pasinaudojant keletu menamomis matymo linijomis.
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Persidengiančios KP zonos

Tai samoningas zonų perdengimas, kai viena ar daugiau prizmių iš šalia esančių KP zonų
matosi iš skirtingų sprendimo priėmimo vietų ir priskiriamos daugiau nei vienai prizmių grupei.
Gali būti taip, kad ne visos prizmės matomos iš skirtingų stebėjimo vietų. Daug įdomiau, jei
dalyviui judant iš vienos stebėjimo vietos į kitą vienos prizmės tampa matomomis, o kitos išnyksta.
Jei prizmių persidengimo nenorima, o kito KP prizmės yra matomos ir gali maišyti
dalyviams, tai ţemėlapyje gali būti nubraiţytos KP zonų atskyrimo linijos ir/ar sprendimo priėmimo
vietoje nutiestos KP zonų atskyrimo juostos.
Persidengiančios KP zonos buvo naudotos Pasaulio taurės varţybose, o Pasaulio
čempionatuose - dar ne.
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2 priedas
KP kokybės patikros lentelės pavyzdys
WTOC 2008 1 diena, 1 KP

Data_/_/_
Žemėlapio analizė KP zonoje
1) Vietovėje yra visi ţemėlapyje atvaizduoti orientyrai
2) Orientyrai vienas kito atţvilgiu atvaizduoti teisingai
3) Orientyrai atvaizduoti teisingais simboliais
4) Reikalingi ţemėlapio pataisymai
5) Reikalingas specialus simbolis → biuletenis, ţemėlapis

4 5

6 7

8 9 10 11

KP analizė: santykis su
Menamos linijos 1
Nubrėţtos, sunumeruotos ir vietovėje patikrintos
Visos menamos linijos pateikia teisingą atsakymą
Azimutas 2
Visi azimutai sunumeruoti, patikrinti ir surašyti
Leistino nuokrypio taisyklės reikalavimai nepaţeidţiami
Atstumas 3, 4, 5, 6
Visi susiję atstumai sunumeruoti, patikrinti ir surašyti
Leistino 25% nuokrypio reikalavimai nepaţeidţiami
KP analizė: santykis su
Orientyras 1, 2
Orientyras teisingas
Prizmės padėtis orientyro atţvilgiu teisinga
Horizontalės 1, 2, 3, 4, 5
Orientyro aukštis teisingas
Yra teisingas atskaitos taškas, nuo kurio gali būti pravesta
menama aukščio horizontalė
Kitos prizmės
Visos neteisingos prizmės turi prasmę 7
Visų prizmių vietą galima nustatyti 8
KP legenda
Atitinka taisykles ir technines gaires 1
Sutampa su apskritimo centru 2
Geresnio aprašymo varianto nėra 3

1
2
3
4
5
6
7
8

√
√
√
√
√

1
2
3
4
5
6
7
8

√
√ 280 m
√ 7m
√ 5m
√ 6m
√ 9m

1
2
3
4
5
6
7
8

√
√
√
√
√

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

3m
5m

√
√

4
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