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Provokatiivne  vastus:  võib-olla  ainuke  orienteerumisala,  kus  eestlasel  on  võimalik  tulla 
orienteerumise maailmameistriks. Asi selles, et teerajaorienteerumises (inglise k.  trail orienteering) 
pole tähtis füüsiline sooritusvõime. Oluline on, et nupp nokiks. 

Teeraja-orienteerumine  (TRO)  on  üks  neljast  Rahvusvahelise  Orienteerumisliidu  (IOF)  poolt 
tunnustatud orienteerumisalast orienteerumisjooksu, ratta- ja suusaorienteerumise kõrval. Kui kolme 
ülejäänud o-ala Eestis harrastatakse ja osaletakse MM-idel, siis TRO harrastajaid Eestis seni pole. 
Ala on Eestis  proovitud vaid korra – 1997.aastal  korraldas ühe TRO-võistluse OK Põlva Kobras 
Palojärvel ja Põlvas. 

Kuidas see TRO siis  käib?  Võistleja saab stardis kaasa orienteerumiskaardi,  kontrollkaardi  ja 
kompostri. Orienteerumisrada ja kontrollpunktid on kantud kaardile. Rada tuleb läbida etteantud KP-
de järjekorras. Kiiret ei ole stardis aga kuhugi – raja läbimise aeg pole tähtis, eeldusel, et jäädakse 
kontrollaja piiresse. Oluline on lahendada õigesti orienteerumisülesanded.

KP-d on teeradade läheduses nägemisulatuses. Täpsemalt, kaardile kantud KP rõnga piirkonnas 
maastikul on 3-5 kontrollpunkti tähist. Orienteerumisülesande lahendamine käib põhimõtteliselt nagu 
valikvastustega test  –  tuleb valida,  milline  erinevatest  kontrollpunkti  tähistest  on õige,  s.t.  vastab 
kaardil märgitud kohale.

Erinevalt teistest o-aladest TRO-s kontrollpunkte ei läbita, vaid neid vaadatakse. Liikuda võib 
üksnes mööda teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Nii ei ole lubatud minna KP tähiseid 
lähemalt  uudistama.  Ülesanne  tuleb  lahendada  teerajalt  paistva  visuaalse  info  põhjal  tõlgendades 
maastikku ja kaarti ning kasutades kontrollpunkti legendi.

KP tähistele vastavad tähed A, B, C, D ja E, vaadatuna vasakult paremale, s.t. vasakpoolseimale 
tähisele vastab alati täht A. Neid tähti küll KP tähistele kleebitud ei ole, vaid igaüks peab ise need 
tähed KP tähistele mõtteliselt omistama. KP läheduses tee või raja ääres on tähistatud otsustuskoht. 
Vastus – õige täht  – tuleb valida otsustuskohas.  Asi  selles,  et  teisest  kohast  vaadates võivad KP 
tähised paista juba teises järjekorras. Ülesande vastus tuleb märkida kontrollkaardile, komposteerides 
kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. 

Võimalik  on  aga  ka  „petekas“  –  s.t.  ükski  maastikul  asuvatest  KP tähistest  ei  vasta  kaardil 
märgitud  KP  rõnga  keskpunktile.  Rajal  on  alati  ka  mõned  ajavõtuga  KP-d,  kus  ülesanne  tuleb 
lahendada kiiruse peale. 

TRO võistluse võidab see, kes lahendab õigesti rohkem o-ülesandeid. Iga õigesti lahendatud KP 
annab ühe punkti. Punktide võrdsuse korral otsustab ajavõtuga KP-des vastuse andmiseks kulunud 
aeg. 

„Orienteeruja“ ajakirja lugejale meenutab TRO ehk natuke foto-orienteerumist.  Viimane  ongi 
TRO  jaoks  hea  treening,  kuigi  orienteerumisülesanne  on  TRO-s  teistsugune.  Sarnaselt  foto-
orienteerumisega ei ole ka TRO nii lihtne kui ehk esialgu näida võib, sest asjad ei ole alati sellised 
nagu nad ehk mingi nurga alt paistavad. 

Kuna  teeraja-orienteerumises  liigutakse  üksnes  mööda  teid  ja  radu,  siis  sobib  see 
orienteerumisala ka liikumisprobleemidega inimestele. Teisalt tähendab see, et igal maastikul TRO 
võistlust korraldada ei ole võimalik, eelduseks on teede- ja radadevõrgu olemasolu. Rajad peavad 
olema sellised, et neid on võimalik läbida ka ratastoolis. Nii on TRO ala, mis laiendab orienteerumise 
kandepinda ka nende inimesteni, kellele teised o-alad ei ole kättesaadavad. Ent TRO ei ole üksnes 



invaspordiala. TRO on ala, kus võivad osaleda nii füüsiliselt terved kui ka liikumisprobleemidega 
inimesed.  Haakudes  selliselt  orienteerumise  üldise  tunnusjoonega,  et  see  on  spordiala  igaühele, 
sõltumata soost, vanusest või muudest asjaoludest.

Lisainfot teeraja-orienteerumise kohta Internetist
http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/reeglid/teerajaoreeglid.doc
http://www.trailo.org/
http://www.orienteering.org/

Üks lihtne näide

Nii paistab ülesanne välja kaardil.

Looduses avaneb otsustuskohas selline pilt.

http://www.orienteering.org/
http://www.trailo.org/
http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/reeglid/teerajaoreeglid.doc


Ega nii lihtne see ülesanne polegi, 
sest otsustuskoha asukohta ei ole kaardile märgitud.
See tuleb kõigepealt endal kaardil paika saada.

Siin kaardil on vastamise hõlbustamiseks punase täpiga näidatud ka otsustuskoht.

Õige vastus on B ehk õige on vasakult poolt vaadates teine tähis. 
Vaatenurga tõttu paistab kõige idapoolsem kivi kõige vasakul.
Teisel pool rada asuva kolme kivi asend paistab teele teistsugune kui kaardi järgi ehk arvata võiks.
Viies kivi jääb otsustuskohast vaadates puu taha ja seda ei ole sellest kohast näha. 
Õige vastuse andmiseks tuleb tee peal edasi-tagasi liikuda, et situatsiooni õigesti hinnata. 
Samas tuleb arvestada, et kivide järjekord paistab tee erinevatest kohtadest vaadates erinev.


