
ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА 
 

 
 

МЕЂУНАРОДНА ЛИСТА  
СИМБОЛА ЗА ОПИСЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ  

 

 
 
 

БЕОГРАД 
2009 

____________________________________________________ 



МЕЂУНАРОДНА ОРИЈЕНТИРИНГ ФЕДЕРАЦИЈА  
(INTERNATIONAL ORIENTEERING FEDERATION) 

Radiokatu 20, FIN-00093 SLU, Finland 
http://www.orienteering.org 

 
ИОФ КОМИСИЈА ЗА ПРАВИЛА 

David Rosen (председник),  
Vincent Frey,  

Unni Strand-Karlsen 
 

Издавач 
Barry Elkington 

 
Илустрације урађене према издању из 1990.  

 Додатне цртеже урадио  
Matthew Cook 

 
Исечке са карте урадио  

Jukka Liikari 
 

Опрему урадио  
Pirjo Valjanen 

 
 
 
 

ЗА ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ БЕОГРАДА 
 

превод, опрему и прилагођавање илустрација урадио  
 

Бранислав Радосављевић – Бане 
 
 

Текст који је дат курзивом је коментар преводиоца 

 



 1 

ИОФ ОПИСИ ЗА КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ 
 
Главне промене у односу на верзију из 1990. године: 
 
1. Називи и описи су повезани са терминологијом из ISOM 

2000 (међународно прихваћен стандард за израду 
оријентиринг карата), 

2. Уклоњени су симболи из издања 1990. за: ребро, камени 
белег / камени стуб, малу мочвару, јарак, крчевину, 
живу ограду. 

3. Уклоњен је додатни опис за лизалиште соли. 
4. Представљени су нови симболи за групу камења, 

цистерну или тунел, укрштање, асфалтирано или 
поплочано подручје, цевовод, ниско и испод.  

5. Промењен је симбол за  групу дрвећа (жбуња) и 
карактеристично дрво. 

6. Прерађено је објашњење за симбол који је раније 
коришћен за повремени водоток. 

7. Представљена су три нова симбола која се користе за 
парк / спринт „О“. 

8. Представљена су нова посебна упутства за маркирану 
деоницу између контролних тачака, обавезан пролаз 
између контролних тачака и обавезну деоницу кроз 
подручје забрањено за коришћење.  

9. Симболи за укрштање и спајање (линијских објеката) 
пребачени су у колону F и оба објекта морају увек бити 
приказана у колонама D и E. 

10. Симбол између остао је у колони G, али сада оба објекта 
морају бити посебно приказана у колонама  D и E. 

11. Дато је разјашњење за то када је потребно приказати и 
прецизну локацију контролне заставице на објекту. 
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УВОД 
 

Оријентиринг је спорт који је распрострањен у целом свету. 
Циљ ИОФ симбола за опис контролне тачке је да обезбеди 
да оријентирци из свих земаља имају стални (непромењив) 
начин за тумачење и разумевање ових симбола без 
недоумица и потребе за превођењем на матерњи језик.  
Ова брошура приказује како дати симболи могу бити 
употребљени у ту сврху.  
 
КАКО СЕ УПОТРЕБЉАВАЈУ ИОФ СИМБОЛИ ЗА ДОДАТНИ 
ОПИС КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ 
 
Сврха описа контролне тачке је да такмичару дају већу 
прецизност информације о положају контролне заставице на 
терену него што је то дато само такмичарском картом. 
Позиција контролне заставице се овим описима доводи у 
релацију са њеним положајем на објекту на коме се налази. 
Ипак, „добра“ контролна тачка се проналази првенствено 
читањем карте. Опис и кодна ознака могу бити помоћ у 
извршењу овог задатка, али морају бити кратки и једноставни 
на нивоу који је потребан за установљавање положаја 
контролне тачке. 
 

 
УПОЗОРЕЊЕ: 

 
Опис контролне тачке се не сме употребљавати 
као корекција за грешке на карти.   
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИМЕР ЛИСТА СА ДОДАТНИМ ОПИСИМА 
 

 
 
ИЗГЛЕД ЛИСТА ЗА ДОДАТНИ ОПИС КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ 
 
Лист описа контролне тачке за једну оријентиринг стазу садржи 
следеће информације: 

 

Заглавље 
 

Опис места старта 
 

Опис појединачних контролних тачака, који садржи и сва 
посебна упутства као што је дужина и врста било које 
маркиране деонице на стази 
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Врста (изглед) деонице од последње контролне тачке до 
циља 



Када се лист описа штампа, појединачне кућице би требало да 
буду квадрати чија је страница између 5 и 7 мм. 
Ако се описи контролних тачака дају у облику текста њихово 
представљање мора бити исто као и у сликовном облику, а опис 
сваке појединачне контролне тачке написан најкраће могуће и дат 
у истом редоследу као и сликовни опис. 
 
ЗАГЛАВЉЕ 
 
Назив такмичења. 
Категорије (алтернативно се могу дати називи стаза). 
Број стазе; дужина стазе у километрима заокружена на најближих 
100 метара (0.1 км); успон у метрима заокружен на најближих 5 
метара. 
 
ОПИС МЕСТА СТАРТА 
 
Приказује се у првом реду који следи након општих података у 
заглављу и за њега се користе исти симболи и на исти начин као и 
за опис објеката контролне тачке. 
 
ОПИС ПОЈЕДИНАЧНИХ КОНТРОЛНИХ ТАЧАКА 
 
Опис се даје у редоследу  по коме контролне тачке морају бити 
посећене и може у себи садржати  посебна упутства као што су 
дужина и врста било које обележене деонице дуж стазе.  
Подебљану хоризонталну линију требало би употребити након 
сваког трећег описа као и изнад и испод сваког посебног упутства.   
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ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА КОЛОНА 
 

Свака контролна тачка је описана на следећи начин: 
 
КОЛОНА (А) – РЕДНИ БРОЈ 
Редни број за контролне тачке у редоследу којим оне морају бити 
посећене, изузев ако је у питању СКОР такмичење. 
  
КОЛОНА (B) – КОДНА ОЗНАКА  
Кодна ознака мора бити број већи од 30. 
 
КОЛОНА (C) – КОЈИ ОД СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА 
Ова колона се користи када се у кругу контролне тачке налази 
више истих (сличних) објеката – да би се прецизирало који од њих 
је објекат контролне тачке; нпр. – југоисточни.  
 
КОЛОНА (D) – ОБЈЕКАТ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ 
Објекат, приказан и на карти, који се налази у центру круга и 
дефинише место контролне тачке; нпр.- чистина; камен. Опис 
сваке контролне тачке је заснован на Међународној спецификацији 
за оријентиринг карте (ISOM 2000). 
 
КОЛОНА (E) – ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА 
Додатне информације о природи објекта уколико је то потребно; 
нпр. зарастао; рушеван. 
У неким случајевима такође може бити коришћена за други објекат 
уколико опис то захтева. 
 
КОЛОНА (F) – ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА / КОМБИНАЦИЈЕ 
Димензије објекта морају бити дате када је величина објекта битна 
за налажење тачног места, а то није могуће установити са карте 
имајући у виду размеру. 
Такође се користи за прецизирање комбинације два симбола 
(укрштање; спајање). 
 
КОЛОНА (G) – МЕСТО КОНТРОЛНЕ ЗАСТАВИЦЕ НА ОБЈЕКТУ 
Место контролне заставице у односу на објекат контролне тачке; 
нпр.  – западни угао (споља); јужно подножје. 
 
КОЛОНА (H) – ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Друге информације које могу бити значајне за такмичара; нпр. – 
радио контрола; освежење. 
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ПОСЕБНА УПУТСТВА 
Ови редови се налазе у листу описа и дају посебне информације о 
природи деонице која мора бити праћена од дате тачке; нпр. – 
пратити маркирану деоницу од контролне тачке 50 метара; 
обавезно је користити уцртан пролаз. 
 
ПРИРОДА ДЕОНИЦЕ ОД ПОСЛЕДЊЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ ДО 
ЦИЉА 
Налази се на крају листа описа и даје информацију о раздаљини 
од последње контролне тачке до циљне линије, а такође и природу 
било које маркиране деонице до циља. 
 
ОБЈАШЊЕЊА СИМБОЛА 
Тамо где је у оквиру ових објашњења дат и ISOM референтни број, 
он указује на везу са одређеним симболима који се користе на 
оријентиринг карти према ISOM 2000 спецификацији.  
 

Битно је разумети да се ова веза даје само овде у 
објашњењима, а не и у листу описа који се даје 
такмичару. Ова веза служи да укаже на који се 
тачно објекат – симбол неки од додатних описа 
односи. Веза је дата у последњој колони ових 
објашњења под ознаком ISOM и то припадајућим 
бројем симбола који је употребљен у 
спецификацији.за карте. 
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КОЛОНА ( C ) – КОЈИ ОД СЛИЧНИХ ОБЈЕКАТА 
 
број симбол назив опис 

0.1 ⰰ Северни Севернији од два слична објекта или 
најсевернији од више сличних објеката. 

0.2 ⰳ Југоисточни 
Југоисточнији од два слична објекта или 
најјугоисточнији од више сличних 
објеката. 

0.3 ⰸ Горњи Када је објекат контролне тачке изнад 
сличног објекта.  

0.4 ⰹ Доњи Када је објекат контролне тачке испод 
сличног објекта.  

0.5 ⰺ Средњи Када је објекат контролне тачке средњи 
од више сличних објеката. 

 
КОЛОНА ( D ) – ОБЈЕКАТ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ 
 
Облици рељефа (ISOM одељак 4.1) 
број симбол назив опис ISOM 

1.1 ⱃ Тераса Заравњено подручје на 
падини.  

1.2 ⱄ Гребен 
Нос  

Испупчен део земљишта или 
„нос“ израстао из околног 
земљишта. 

 

1.3 ⱆ Увала 
Увучен део у односу на 
околно земљиште; долина; 
супротно од гребена / носа. 

106 

1.4 ⱀ 
Земљани 
одсек 
Насип; Одрон 

Нагла промена у нивоу терена 
која се јасно разликује од 
окружења; одроњено тло. 

106 

1.5 ⱁ Ископина 
Каменолом 

Шљунковит, пешчани или 
камени ископ у равном или на 
нагнутом земљишту. 

106 
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1.6 ⱂ Земљани зид 

Узан земљани зид изникао из 
околног терена; може бити 
делимично обложен каменом, 
уобичајено настао човековим 
деловањем.   
Када се користи уз симбол 8.11 
представља рушеван земљани 
зид. 

107 
108 

1.7 ⱇ Јарак 
Вододерина 

Јарак настао ерозијом или ров 
(дубок), уобичајено је сув. 109 

1.8 ⱈ Мали јарак 
Плитки јарак 

Мали или плитак јарак / ров, 
уобичајено је сув. 110 

1.9 ⱉ Врх Узвишење. На карти је 
приказано линијом изохипсе. 

101 
111 

1.10 ⱊ Главица 
Врхчић 

Јасно изражен брежуљак / 
гомила земље.  
Када се користи са симболом 
8.6 представља камени врхчић. 

112 
113 

1.11 ⱋ Седло Ниски део између две више 
тачке.  

1.12 ⱌ Вртача 
Веће удубљење 

Улегнуће или удубљење од чије 
се основе земљиште уздиже на 
све стране.  
На карти је приказано линијом 
изохипсе. 

114 

1.13 ⱍ 
Мало 
удубљење 
Плитко 
удубљење 

Мало, плитко, природно 
удубљење или улегнуће од 
чије се основе земљиште 
уздиже на све стране. 

115 

1.14 ⱎ Рупа у земљи 
Јама 

Рупа или јама са јасно 
израженим окомитим странама. 
Уобичајено настала човековим 
деловањем.  
Када се користи уз симбол 8.6 
представља камену рупу. 

116 
204 

1.15 ⲅ 
Наровашено / 
џомбасто 
земљиште 

Јасно нарушено земљиште са 
објектима премалим или 
превеликог броја да би били 
појединачно приказани; 
укључујући и животињске јаме. 

117 

1.16 Ⲅ
Мравињак 
Термитњак 

Хумка коју су направили 
мрави или термити.  
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Стење и камење (ISOM одељак 4.2) 
број симбол назив опис ISOM 

2.1 ⱏ 
Литица, 
Вертикална стена
Камени одсек 

Литица или вертикална стена. 
Може бити прелазна или 
непрелазна. 

201 
203 

2.2 ⱻ Камени стуб Висока, природна камена 
израслина / стуб. 202 

2.3 ⱑ Пећина 
Рупа у стени или страни брда, 
често као улаз у место 
подземних радова. 

205 

2.4 ⱒ Велики камен 
Стена 

Истакнут слободностојећи 
камени блок или стена.  

206 
207 

2.5 ⱓ Стеновито / 
камено поље  

Подручје прекривено већим 
бројем стена тако да оне не 
могу бити појединачно 
приказане. 

208 

2.6 ⱗ Група стена 
Мања, јасно изражена група 
стена које су толико близу 
једна другој да не могу бити 
појединачно приказане. 

209 

2.7 ⱔ Каменито 
земљиште 

Подручје прекривено великим 
бројем малих стена или 
камења. 

210 

2.8 ⱐ Огољена стена 
Камено подручје без вегетације 
и непокривено земљом по коме 
је могуће трчати (обично у 
нивоу са тлом). 

212 

2.9 ⱖ Узан пролаз 
Пукотина у стени; пролаз 
између две литице или 
сучељене вертикалне стене. 
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Вода и мочвара (ISOM одељак 4.3) 
број симбол назив опис ISOM 

3.1 ⱘ Језеро Већа водена површина, 
уобичајено непрелазна. 301 

3.2 ⱙ Језерце 
Бара Мања водена површина. 302 

3.3 ⱚ Рупа са водом Рупа, јам,а или удубљење 
испуњено водом. 303 

3.4 ⱛ 
Река 
Поток 
Водоток 
Канал 

Природни или вештачки 
водоток са текућом или 
стајаћом водом. 

304  
- 306 

3.5 Ᵽ 
Мали водени 
канал 
Јарак 
Ров 
Поточић 

Мањи водени канал, јарак или 
ров. Може бити природан или 
вештачки. Може бити само 
повремено испуњен водом. 

307 

3.6 Ɫ Уска мочвара 
Уска мочвара или уска водена 
трака; преузана да би се на 
катри приказала симболом за 
мочвару. 

308 

3.7 ⱝ Мочвара Стално влажно подручје са 
мочварном вегетацијом. 

309 
- 311  

3.8  Чврсто тло у 
мочвари 

Немочварно подручје у 
мочвари или између две 
мочваре. 

309 
- 311 

3.9 Ⱡ Бунар 

Јама, окно у коме има воде 
или каптирани извор, јасно 
видљив на тлу.  
Често са окружењем  које је  
делимично уредио човек. 

312 

3.10 ⱡ Извор 
Извориште, млаз,  
врело са јасно уочљивим 
истицањем воде. 

313 

3.11 Ⲁ 
Цистерна 
Корито 
Валов 

Резервоар за воду који је 
направио човек.  
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Вегетација (ISOM одељак 4.4) 
број симбол назив опис ISOM 

4.1 Ɽ Отворено 
земљиште 

Подручје без дрвећа. Пашњак, 
ливада или поље. 
 
Такође и пустара или 
тресетиште. 

401 
403 

4.2 ⱥ 
Полуотворено 
земљиште  
Грубо отворено 
земљиште 

Подручје отвореног земљишта 
делимично са посеченим 
дрвећем или жбуњем. 

402 
404 

4.3 ⱦ Угао шуме 
Угао или врх шумовитог 
подручја које се пружа у 
отворено земљиште. 

 

4.4 Ⱨ Чистина Мало подручје у шуми на коме 
нема дрвећа. 

401 
403 

4.5 ⱨ 
Густиш 
Честар 
Шипраг 

Мало подручје шуме где је 
дрвеће или ниско растиње 
тако густо да је туда тешко 
проћи. 

408 
410 

4.6 ⱬ Линијски 
густиш 

Од човека засађен низ дрвећа 
или жбуња кроз који је тешко 
попреко проћи.  

410 

4.7 ⱪ Граница 
вегетације 

Јасно уочљива граница 
између различитих типова 
дрвећа или вегетације. 

416 

4.8 Ⱬ 
Група дрвећа 
Шибље 
Жбуње 

Мало подручје дрвећа или 
жбуња које расте заједно на 
отвореном земљишту. 

405 

4.9 ⱼ Карактеристично 
дрво 

Необично или 
карактеристично дрво у шуми 
или на отвореном земљишту; 
често се даје и информација о 
врсти дрвета. 

406 

4.10 Ȿ Пањ 
Изваљен пањ 

Пањ.  
Изваљен корен палог дрвета 
са или без стабла.  
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Објекти које је направио човек (ISOM одељак 4.5) 
број симбол назив опис ISOM 

5.1 Ɱ Пут 
Камени / асфалтни или 
земљани пут погодан за 
возила у нормалним 
временским условима. 

501 
- 504 

5.2 Ɐ Стаза / Стазица 

Видљива путања коју су 
направили људи или 
животиње.  
По неким стазама се могу 
кретати теренска возила. 

505 
- 508 

5.3 Ɒ Просека 
Јасно видљива линеарна 
чистина у шуми дуж које не 
постоји посебна стаза. 

509 

5.4 ⱳ Мост Прелаз преко водотока или 
другог линијског објекта. 

512 
513 

5.5 ⱷ Стујовод 
Струјна, телефонска, 
кабловска линија или ски 
лифт. 

516 
517 

5.6 ⱸ Стуб 
струјовода 

Стуб – носач каблова за 
струју, телефон, кабловску 
линију или ски лифт. 

516 
517 

5.7. ⲁ Тунел Пролаз испод путева, пруга 
и.т.д. 518 

5.8 ⱱ Камени зид 

Каменом зидана ограда или 
каменом обложен насип. 
Заједно са симболом 8.11 
представља рушеван камени 
зид. 

519 
- 521 

5.9 Ⱳ Ограда 
Жичана или дрвена ограда. 
Заједно са симболом 8.11 
прдставља рушевну ограду. 

522 
 - 524 

5.10 Ⲉ Пролаз 
Пролаз (такође и прелаз) кроз 
зид, ограду, цевовод; 
укључујући и капију или 
степеник. 

525 

5.11 ⱴ Зграда 
Стални објекат направљен од 
цигала, камена, дрвета или 
другог чврстог материјала. 

526 
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5.12 ⲉ 
Асфалтирано / 
поплочано 
подручје 

Подручје пркривено чврстим 
материјалом које се корисити 
за паркирање или друге сврхе. 

529 

5.13 Ⱶ Рушевина 
Руина Остаци срушене зграде 530 

5.14 Ⲋ Цевовод Цевовод (гас, вода, нафта 
и.т.д.) изнад нивоа земље. 

533 
534 

5.15 ⱶ Торањ 
Осматрачница 

Висока метална, дрвена или 
зидана структура уобичајено 
изграђена због надзора шуме. 

535 
536 

5.16 ⱹ 
Чека 
Ловачка 
платформа 

Структура причвршћена за 
дрво на којој ловац или 
осматрач могу седети. 

536 

5.17 Ⲃ 
Котни камен 
Споменик 
Гранични камен 
Тригонометријски 
камен 

Камен или камени стуб који је 
напрвио човек.  Котна тачка, 
споменик, гранични камен, 
тригонометријска тачка. 
Уопштено – камен који 
обележава неку значајну 
тачку на терену. 

537 

5.18 ⱺ Хранилица 
Конструкција у којој се 
оставља храна за животиње. 
  

538 

5.19 ⲃ 
Ћумурана 
Угљара 
Изгорело тло 

Чистина која остаје након 
спаљивања дрвећа због 
израде угља.  Може бити и 
мала тераса коју је човек 
направио на падини.  
(Такође и платформа).

 

5.20 ⲋ Споменик 
Статуа 

Споменик, спомен плоча или 
статуа.  

5.23 Ⲍ Пролаз 
(кроз зграду) 

Засвођен пролаз, унутрашњи 
пролаз или дужа траса кроз 
зграду. 

852 

5.24 ⲍ Степенице Степениште од најмање два 
степеника. 862 
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Посебни објекти 
 
 
број симбол назив опис 

6.1 Ⲇ Посебан 
објекат 

6.2 ⲇ Посебан 
објекат 

Ако се користи, објашњење његовог 
значења мора бити дато такмичарима 
као информација пре старта. 
 
 
 
Уобичајено је да се само једна врста  
објеката  може приказати на овај 
начин.  
На истој карти се не би смело десити 
да  два различита објекта имају исти  
симбол.  
 
 
 
На истој карти се могу користити 
оба симбола за различите објекте. 

 
 
 
Посебни објекти у појединој земљи 
 
Уопштено, није препоручљиво представљати локалне 
симболе. Ако се они, ипак, користе онда на такмичењима која 
претендују на међународни карактер информација о оваквим 
објектима мора бити дата такмичарима пре трке. 
 
 
број симбол назив опис 

7.n  Назив 
 
Опис објекта 
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КОЛОНА (E) – ИЗГЛЕД ОБЈЕКТА 
 
број симбол назив опис 

8.1 ⲝ Низак 
Ако је објекат посебно низак или раван 
али то није могуће установити читањем 
карте; нпр.  низак врх 

 8.2 ⲓ Плитак 
Ако је објекат посебно плитак али то није 
могуће установити читањем карте; нпр. 
плитка увала. 

8.3 Ⲕ Дубок 
Ако је објекат посебно дубок али то није 
могуће установити читањем карте; нпр. 
дубока рупа или јама. 

8.4 ⲕ Зарастао 
Ако је објекат посебно прекривен ниским 
растињем или жбуњем али то није 
могуће установити читањем карте; нпр. 
зарасла рушевина. 

8.5 Ⲗ Отворен 

Ако је објекат у подручју чија 
прекривеност дрвећем је мања него на 
околним деловима, а то није могуће 
установити читањем карте; нпр. 
отворена мочвара. 

8.6 ⲗ Камен 
Стеновит 

Када је објекат у подручју које је 
каменито или стеновито, а то није могуће 
установити читањем карте; нпр.  
каменита јама или рупа. 

8.7 Ⲙ Мочваран 
Када је објекат у подручју које је 
мочварно, а то није могуће установити 
читањем карте; нпр. мочварна увала. 

8.8 ⲙ Песковит 
Када је објекат у подручју које је 
песковито, а то није могуће установити 
читањем карте; нпр. песковит гребен или 
нос. 

8.9 Ⲛ Зимзелено 
Ако је дрвеће које је повезано са 
објектом контролне тачке зимзелено; 
нпр. карактеристично зимзелено дрво.  

8.10 ⲛ Листопадно 
Ако је дрвеће које је повезано са 
објектом контролне тачке листопадно; 
нпр. група листопадног дрвећа. 

8.11 Ⲝ Рушеван 
Руиниран 

Када је објекат пао на земљу, срушен је; 
нпр. срушена (рушевна) ограда. 
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КОЛОНА (F) – ДИМЕНЗИЈЕ ОБЈЕКТА / КОМБИНАЦИЈЕ 
 
Димензије 
број симбол назив опис 

9.1 2.5 Висок или 
Дубок Висина или дубина објекта у метрима. 

9.2 8x4 Величина Хоризонталне димензије објекта у 
метрима. 

9.3 0.5/3.0 
Висина на 
падини 

Висина објекта на падини у метрима. 
Када је објекат различите висине у 
зависности од тога са које му се 
стране падине прилази. 

2.0 
9.4 

3.0 
Висина два 
објекта 

Висина два објекта између којих се 
објекат налази.  
 

 
Комбинације 
број симбол назив опис 

10.1 ⲑ Укрштање 
Пресецање 

Тачка где се два (или више) линијских 
објеката пресецају или укрштају. 

10.2 Ⲓ Спајање Тачка где се два (или више) линијских 
објеката спајају. 

 
Када је било који од ових симбола (за комбинације) 
употребљен у колони F – два објекта која се укрштају или 
спајају морају бити приказани у колонама D и E. На пример: 
 

D E F   

ⱯⱯⲑ
Укрштање 
стаза 

Тачка где се пресецају два или 
више сличних линијских објеката. 

Ɒⱛⲑ
Укрштање 
просеке и 
реке

Тачка где се пресецају два 
различита линијска објекта. 

ⱮⱮⲒ
Спајање 
путева 

Тачка где се спајају два или више 
сличних линијских објеката. 

ⱛⱢⲒ
Спајање реке 
и уске 
мочваре

Тачка где се спајају два различита 
линијска објеката. 
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КОЛОНА (G) – МЕСТО КОНТРОЛНЕ ЗАСТАВИЦЕ НА ОБЈЕКТУ 
Примедба: Није потребан никакав симбол да опише 
позицију контролне заставице на објекту уколико је 
заставица постављена на или најближе могуће центру 
објекта (или центру подножја у случају литице / каменог 
одсека). 
 
број симбол назив опис 

11.1 ⲡ Севроисточна 
страна 

Користи се када се објекат распростире 
на тлу (када има значајне хоризонталне 
димензије); нпр. североисточна страна 
стене или западна страна рушевине. 

11.2 ⲫ Југоисточна 
ивица 

Користи се када:
а) Објекат има дубинску димензију у 
односу на окружење, а контролна тачка 
је постављена на ивици објекта у нивоу 
тла; нпр. југоисточна ивица вртаче. 
 
б) Објекат се протеже на значајном 
подручју, а контролна тачка је 
постављена на ивици тог подручја; нпр. 
западна ивица мочваре; северозападна 
ивица чистине.

11.3 Ⲷ Западни део 

Користи се када се објекат протеже на 
значајном подручју а контролна тачка 
није постављена ни у центру ни на 
ивицама; нпр. западни део мочваре; 
југоисточни део вртаче. 

11.4 Ⳃ Источни угао 
(унутра) 

11.5 Ⳍ Јужни угао 
(споља) 

Користи се када: 
 
а) Ивица објекта мења правац под углом 
од 45 – 135 степени; нпр. Отворено 
земљиште, источни угао (унутра); 
рушевина, северозападни угао (споља). 
 
б) Линијски објекат има угао; нпр. јужни 
угао ограде (унутра); југозападни угао 
каменог зида (споља) 
 
Оријентисаност симбола показује и смер 
у коме се сам угао пружа. 
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11.6 ⳕ 
Југозападни  
врх (крај; врло 
узан угао) 

Користи се када ивица објекта мења 
правац под углом који је мањи од 
45степени; нпр. југозападни врх мочваре 

11.7 ⳥ Колено 
Користи се када линијски објекат прави 
благу промену правца простирања; нпр. 
колено стазе или колено реке. 

11.8 ⳟ Северозападни 
крај 

Тачка на којој се линијски објекат 
завршава или почиње;  
нпр. северозападни крај просеке;  
јужни крај каменог зида 

11.9 Ⳡ Горњи део 
Када се линијски објекат простире преко 
две или више изохипси, а контролна 
тачка је постављена ближе врху;  
нпр. јарак у горњем делу. 

11.10 ⳡ Доњи део 
Када се линијски објекат простире преко 
две или више изохипси, а контролна 
тачка је постављена ближе дну;  
нпр. увала у доњем делу. 

11.11 Ⳣ На врху 
Када је контролна тачка постављена на 
највишој тачки објекта и то није 
уобичајена локација;  
нпр. на врху литице /  каменог одсека. 

11.12 ⳦ Испод Када је контролна тачка постављена 
испод објекта; нпр. испод цевовода. 

11.13 ⳣ 
Подножје 
(правац није 
одређен) 

Када је контролна тачка постављена на 
нижем споју објекта и околног терена; 
нпр. подножје земљаног одсека. 

11.14 ⲹ Североисточно 
подножје 

Као претходно, али када је објекат 
довољно велики да омогућава 
постављање контролне тачке  на више 
од једне локације укруг; нпр. 
североисточно подножје врха. 

11.15 ⳤ Између 
Када је контролна тачка постављена 
између два објекта; нпр. између два 
густиша; између стене и врхчића. 



Када је симбол 11.15 употребљен у колони G, два објекта између 
којих се налази контролна тачка морају бити приказана у колонама 
D и E. На пример: 
 

D E F G   

ⱨⱨ ⳤ Између густиша Тачка између два слична 
објекта. 

ⱒⱊ ⳤ
Између стене и 
врхчића 

Тачка између два 
различита објекта. 

 
КОЛОНА (H) – ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
број симбол назив опис 

12.1 Ⳬ Прва помоћ Место  на којем је доступна прва помоћ. 

12.2 ⳨ Освежење Место на коме је диоступно освежење. 

12.3 ⳩ Радио или ТВ 
контролна тачка

Контролна тачка са које се врши  радио 
или ТВ пренос  (достављање 
информација). 

12.4 ⳪ Контролна тачка 
за проверу 

Контролна тачка на којој се налази 
судија који врши проверу. 

 
ПОСЕБНА УПУТСТВА 
Посебна упутства могу бити дата ткмичарима у оквиру самог листа 
описа контролне тачке.  
Ово би требало да се искористи да би додатно потенцирало 
информације приказане на карти. 
Ако је маркирану (обележену) деоницу потребно пратити од 
одређене контролне тачке или  неке  посебне тачке између 
контролних тачака: 
 
број  симбол назив / опис 

13.1 
 

Пратити обележену деоницу, 
наредних 60 метара од контролне 
тачке. 
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13.2  
Пратити обележену деоницу, 300 
метара између контролних тачака. 

 
Ако постоји пролаз који је обавезно користити или деоница између 
две контролне тачке: 
 
број  симбол назив / опис 

13.3 
 

Обавезан пролаз или пролази. 

13.4  
Обавезна деоница која пролази 
кроз подручје забрањено за 
коришћење. 

 
Код промене карте, када је обавезно пратити обележену деоницу 
од контролне тачке до места промене карте, ово упутство би 
требало да следи након описа последње контролне тачке на 
првом делу стазе како је приказано: 
 
број  симбол назив / опис 

13.5 
 

Пратити обележену деоницу, 50 
метара до места промене карте. 

 
Након последњег описа контролне тачке, природа (изглед) 
деонице од последње контролне тачке до циљне линије би 
требало да буде представљена на један од следећих начина: 
 
број  симбол назив / опис 

14.1  

400 метара од последње 
контролне тачке до циља.  
Пратити обележену деоницу. 

14.2 
 

150 метара од последње 
контролне тачке до циља. 
Оријентисати се до циљног левка 
(уводница) и затим пратити 
маркацију. 

14.3 
 

380 метара од последње 
контролне тачке до циља. 
Оријентисати се до циља. Нема 
постављене маркације. 
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ПРИМЕРИ 
 
карта терен опис 

контролне тачке 
текстуални 

опис 

   
Тераса 

   
Тераса, 

западни део 

   
Гребен / Нос 

   
Гребен / Нос, 
горњи део 

   
Гребен / Нос 

   
Увала 

   
Увала,  

горњи део 

   
Увала, 
плитка 

   
Источна увала 

   
Земљани одсек, 

подножје 
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Ископина,  

5x5 м 

   
Ископина, 

источна ивица 

   
Ископина, 
источни део 

   
Земљани зид, 
источни крај 

   
Јарак, 

доњи део 

   

Мали јарак, 
североисточни 

крај 

   
Врх 

   

Врх, 
северозападни 

део 

   
Између 
врхова 

   

Између  
врха и 
врхчића 

   
Врхчић, 1.0 м 

   

Врхчић, 1.0 м, 
источно 
подножје 
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Седло 

   
Вртача 

   
Вртача, 

источни део 

   

Средње  
плитко 

удубљење, 
источна ивица 

  
 

Рупа,  
западна ивица 

  
 

Мравињак 

   
Камени одсек 

   

Камени одсек, 
северно 
подножје 

   
Горњи  

камени одсек 

   
Камеи одсек, 

на врху 

   

Између 
камених 
одсека 
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Камени стуб,  
јужно 

подножје 

   
Пећина 

   

Стена,  
западна 
страна 

   

Југоисточна 
стена, 
источна 
страна 

   

Између стене 
од 1,0 м и 

стене од 1,5 м  

   

Стена – са 
једне стране 
висока 0, 5 м 
и са друге 

стране висока 
3,0 м,  

западна страна 

   

Камено поље, 
југоисточна 

ивица 

   
Група стена, 
јужна страна 

   

Каменито 
земљиште, 
северна 
ивица 

   
Огољена 
стена 
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Огољена 
стена, 

западни део 

  
 

Узан пролаз 

   

Језеро, 
источни крај 

(врх) 

   

Бара,  
источна 
ивица 

   

Рупа 
испуњена 
водом,  

источна ивица 

   
Колено потока 

(реке) 

   

Јужно колено 
потока 
(реке) 

   

Спајање два 
потока 
(реке) 

   

Јарак (канал), 
североисточни 

крај 
(завршетак) 

   
Колено јарка 

(канала) 

   

Северно 
колено јарка 

(канала) 
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Спајање  
два јарка  
(канала) 

   

Укрштање 
јарака 

(канала) 

  
 

Узана мочвара,  
југоисточни  

крај 

   

Мочвара, 
северозападни 

део 

   

Мочвара, 
јужни  

врх (крај) 

   

Мочвара, 
источна 
ивица 

   
Мочвара,  

8x8 м 

   
Између две 
мочваре 

   

Чврсто тло у 
мочвари, 

севрозападни 
врх (крај) 

   

Бунар, 
источна 
страна 

   
Извор, 

западна ивица 
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Резервоар 
воде,  

источна страна 

   

Отворено 
земљиште, 
источни угао 

(унутра) 

   

Отворено 
земљиште, 
песковито, 

западна ивица 

   

Полуотворено 
(грубо) 

земљиште, 
источна ивица 

   

Угао шуме, 
јужни  

врх (крај) 

   
Чистина  

   

Густиш, 
источна 
страна 

   

Линијски 
густиш, 

источни угао 
(споља) 

   

Граница 
вегетације, 
источни угао 

   

Група дрвећа, 
западни врх 

(крај) 

   

Карактеристично 
дрво, 

листопадно 
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Изваљен пањ, 
источна страна 

   

Пут, 
југоисточни 
завршетак 

   
Спајање 
путева 

   
Укрштање 
пута и стазе 

   
Колено стазе 

   
Западно 

колено стазе 

   
Спајање стаза 

   
Укрштање 

стаза 

   

Укрштање 
стазе и потока 

(реке) 

   

Укрштање 
стазе и канала 

(поточића) 

   
Колено 
просеке 

   

Мост,  
северни 
завршетак 
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Стуб 

струјовода 

  
 

Тунел, 
југозападни 
завршетак 

   

Камени зид, 
источни угао 

(унутра) 

   

Камени зид, 
рушеван, 
западни 
завршетак 

   

Укрштање 
реке (потока) 
и каменог 

зида 

   

Укрштање 
стазе и 

каменог зида  

   

Ограда,  
јужни угао 

(споља) 

   
Пролаз,  

јужна страна  

   

Зграда,  
источна 
страна 

   

Рушевина,  
западна 
страна 

  
 

Цевовод, 
испод 
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Торањ 
(осматрачница) 
јужна страна 

   

Чека  
(ловачка 

платформа) 

   

Котни камен, 
источна страна 

 

   

Хранилица, 
западна 
страна 

  
 

Угљара  
(или мала 

тераса коју је 
направио 
човек) 

  
 

Споменик 

  
 

Пролаз кроз 
зграду, 

југозападни 
завршетак 

  
 

Степенице,  
подножје 
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Посебна упутства за 
ТРЕЈЛ ОРИЈЕНТИРИНГ – 

ОРИЈЕНТИРИНГ НА СТАЗАМА 
 

Трејл оријентиринг; оријентиринг на стазама ( понекад назван и  
прецизни оријентиринг – мада се сада појављује и нова 
дисциплина под истим именом) је врста оријентиринга 
предвиђеног и осмишљеног да омогући бављење овим спортом 
без обзира на физичке способности. Такмичари се крећу само 
стазама и на тај начин долазе до тачака са којих могу видети 
постављене контролне заставице (требало би да стазе буду 
припремљене или тако одабране да се по њима могу кретати 
инвалидска колица). Не прилазећи заставицама такмичари би 
требало да посматрањем утврде која од постављених 
заставица одговара опису који им је дат за ту контролну тачку и 
да то упишу у свој контролни картон. Такмичари могу имати 
помагача који им помаже у кретању дуж стазе али не би смео да 
им помаже у решавању постављених задатака. Време преласка 
стазе није критеријум за одређивање победника већ број тачних 
одговора. Време се као критеријум појабвљује на појединим 
тачкама где се мери брзина одлучивања о тачном одговору. 

 

Постоји два одступања од уобичајеног начина коришћења колона 
за приказ ИОФ описа за контролне тачке за трејл оријентиринг. 
 

Колона (B) – број контролних заставица 
Ова колона се користи да би се означио број контролних 
заставица видљив на тој контролној тачки; нпр. A-C означава 
могућност да се одабере тачна од три контролне заставице; A-D 
означава да су постављене четири контролне заставице између 
којих се бира тачна. 
 

Колона (H) – правац посматрања 
Ова колона се користи да би се означило у ком правцу се са места 
посматрања гледа да би се видело место контролне тачке. На 
пример: стрелица усмерена ка северу означава да се такмичар на 
путу / стази налази јужно од круга контролне тачке. 
 

ПРИМЕР 
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