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Ala sisu
 Lahendada õigesti 

orienteerumisülesanded:
 tuvastada maastikul olevate objektide 

asukoht kaardil
 tõlgendades kaarti ja maastikku, milline 

maastikul olevatest tähistest vastab 
kaardile märgitud ringi keskpunktile

 Raja läbimise kiirus ei ole oluline!



  

Võistleja varustus

 Kompass

Korraldajalt:
 Orienteerumiskaart
 Kontrollkaart
 Komposter



  

TRO reeglitest
 Orienteerumiskaardile on kantud 

orienteerumisrada ja kontrollpunktid
 
 Võistleja peab läbima orienteerumisraja 

etteantud kontrollpunktide järjekorras

 Liikuda võib üksnes mööda teid ja teeradu, 
nendelt lahkumine on keelatud! 



  

TRO reeglitest
 Liikuda võib:

 jalgsi (sh. kasutades abivahendeid)
 jalgrattaga 
 ratastooliga 

 manuaalse 
 elektrilisega 

 Võistlejal, kes puude tõttu vajab 
kõrvalabi, võib olla saatja
 kuid võistlemine on individuaalne!



  

Orienteerumisülesanded
 Kaardile ringiga märgitud kontrollpunktide 

(KP) piirkonnas maastikul on 3 kuni 5 
kontrollpunkti tähist. 

 Iga KP läheduses on tee või raja ääres 
tähistatud otsustuskoht. 

 Võistleja peab valima, milline maastikul 
olevatest KP tähistest vastab kaardile 
märgitud KP ringi keskpunktile. 



  

Orienteerumisülesanded
 Kontrollpunkti tähistele vastavad tähed A, B, C, 

D ja E, vaadatuna vasakult paremale
 vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A.

 Valik – milline KP tähistest on õige - tuleb 
märkida kontrollkaardile otsustuskohast 
lahkumata, komposteerides kontrollkaardi 
vastavas veerus asuvat lahtrit.
 Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta 

kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, 
komposteeritakse lahtrisse Z.



  

Ajavõtuga KP-d
 Rajal on alati mõned ajavõtuga KP-d, kus vastus tuleb 

anda kiiruse peale.
 Ajavõtuga KP-d ei ole kantud sellele 

orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis.
 Võistleja pannakse istuma sellisesse asendisse, et ta 

näeb kõiki KP tähiseid. 
 Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik 

võistlejale kaardi, mis kajastab ainult KP ümbruse 
piirkonda ning millele on kantud KP ring ja legend.

 Aeg fikseeritakse hetkel, kui võistleja annab vastuse.
 Kontrollaeg ajavõtuga KP-des on 1 minut.



  

Tulemuste arvestus
 Iga õigesti vastatud KP annab ühe punkti.
 Ajavõtuga KP-de puhul annab ühe punkti õige vastus, 

mis on antud kuni 60 sekundi jooksul.
 Vale vastus toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse 

vastamiseks kulunud ajale.
 Kontrollaja (60 sekundi) jooksul vastuse mitteandmine toob 

kaasa trahvi 120 sekundit.
 Mõlemas ajavõtuga kontrollpunktis vastamiseks 

kulunud ajad (koos võimalike trahvidega) liidetakse 
kokku, see moodustab võistleja koguaja.

 Tulemuste arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud 
punktisumma alusel.
 Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse koguaja alusel.



  

Orienteerumiskaart

 Reeglina kasutatakse nn. sprindikaarte
 mõõtkava 1:4000 või 1:5000

 1 cm kaardil on vastavalt 40 või 50 meetrit 
looduses

 kõrgusjoonte vahe 2 m või 2,5 m



  

Rajalegend ja selle sümbolid 
 A KP järjekorranumber 
 B KP tähiste arv (A-E)
 C Milline objekt 
 D Objekt 
 E Täpsustus 
 F Objekti mõõtmed 
 G Tähise asukoht 
 H Millisest suunast tuleb vaadata



  

Legendi näidis



  

Kontrollkaart



  

Näide



  



  

Lahendus

 Õige vastus on B



  

Lisainfot
 Rahvusvahelised TRO leheküljed:

 http://www.trailo.org/
 http://www.orienteering.org/

 Orienteerumiskaartide tingmärgid
 http://www.orienteerumine.ee/kaart/isomEST.pdf
 http://lazarus.elte.hu/mc/specs/issom2005.pdf 

 Raja ja KP-de legendid
 http://www.orienteerumine.ee/kaart/lgn/e_lgn.html
 http://www.orienteering.org/footo/pictsymb.htm
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