"Оријентиринг технике - од старта до циља"

Уводна реч
Надамо се да ћемо овом књижицом, "Оријентиринг технике - од старта до циља",
дати тренерима и инструкторима неке идеје и савете о томе како се може тренирати
техника оријентиринга. Покушали смо да објаснимо најважније технике дајући кратке
описе и једноставне примере.
Такође се надамо да ће сви оријентирци, од почетника до искусних такмичара,
сматрати да је садржај ове књиге користан и поучан.

СРЕЋНО! - Bertil Norman &. Arne Yngstrom - јун 1991

На српски превео Дејан Савовић , мај 2006.
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ОРИЈЕНТИРИНГ – ТО СУ КАРТА И КОМПАС
Појам „оријентисање карте“ је основни принцип у оријентирингу.
У многим ситуацијама могуће је оријентисати карту користећи само терен, али увек је
могуће оријентисати карту помоћу компаса. Дакле карта и компас иду једно уз друго,
као скије и канали у ски стази (код трчања на скијама)! Тзв. crosscountry скијаши, пре
старта постављају своје скије у трагове – канале који се налазе на стази.
Слично томе, оријентирац стартује тако што прво оријентише карту – држећи карту у
рукама он покреће своје тело у круг док се лицем не окрене у исправном смеру – у том
тренутку карта је оријентисана.
Следећи текст преузет је из „Orienteering technique and technique training" од Torgny Ottosson (у
„Orienteering training in the club", у издању Оријентиринг савеза Шведске).

Карта и компас – једна целина !
Чак и они који ретко имају потребу да одреде прецизан смер кретања требало би да стално користе
компас.
И у случајевима када се осећамо прилично сигурно у свом смеру 1 кретања и без коришћења компаса,
увек постоји ризик да се неосетно постепено удаљавамо од жељене путање. Обично се такве грешке
брзо исправљају коришћењем карте, али добро увежбана техника коришћења компаса помоћи ће нам да
пратимо краћу и тачнију путању. На овај начин све време штедимо драгоцене секунде, што на целој стази
може представљати значајан добитак у времену.
Највећи значај компаса је у томе што нам помаже да избегнемо лошу оријентиринг технику. Касније ћемо
описати колико великих грешака почиње релативно малим пропустима. Сталном провером смера кретања
можемо спречити многе погрешке (као што је скретање у погрешну увалу на пример).
Према томе, карта и компас иду једно уз друго. Временом, улога компаса у оријентирингу се мењала, али
његов значај није исчезао! Карта и компас су наши алати, требало би да се допуњавају, а не да се користе
засебно.

МОЈ ПРИЈАТЕЉ КОМПАС
MAP GUIDE
- КОМПАС ЗА КАРТУ

NOR КОМПАС
- КОМПАС ЗА ПАЛАЦ 2

ПРОТРАКТОР КОМПАС
- КОМПАС СА УГЛОМЕРОМ

За почетнике,
За оријентирце такмичаре или За оријентирце такмичаре или
рекреативце, туристе, итд. било кога ко користи карту.
било кога ко користи карту.

Није најважније који ћете тип компаса
користити, већ пре свега, да га користите на
исправан начин.
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У нашем говорном језику се одомаћио израз „правац” иако је исправно рећи „смер” када се говори о
кретању ка неком објекту. Ми ћемо се трудити да се што чешће користимо изразом „СМЕР”, а могуће је да
ће се негде ипак задржати и израз “правац” због тога што је веома укорењен у одређеној ситуацији.
2
Компас за палац – назива се и THUMB ( [thəm] – енг. палац)
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ГЛАВНА ПРАВИЛА И ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
Тениске звезде често говоре о својим основним ударцима и томе да, када ти њихови
основни ударци не функционишу, они не постижу добре резултате. Велики део времена
тренинга један тенисер проведе у увежбавању различитих основних удараца.
У оријентирингу ми такође имамо одређен број „основних удараца” односно основних
појмова. Можете препознати изразекао што су: оријентисати карту, читање (карте)
унапред, „држање правца“ (тј контролисање смера кретања), поједностављење
(упрошћавање) итд.

ОРИЈЕНТИСАЊЕ КАРТЕ – НАЈВАЖНИЈА СТВАР
Техника оријентисања карте је нешто што мора увек да функционише. У свакој ситуацији
и у сваком тренутку ви морате имати правилно оријентисану карту. Требало би да увек
држите карту тако да се она поклапа са тереном. У супротном, ви сте на ивици да
направите грешку. Често можете оријентисати карту уз помоћ терена на следећи начин:

Али ви можете увек – и у свакој ситуацији – оријентисати карту помоћу компаса.
Овде треба да идем...
... на овај начин ...

... овако ...

... или овако.

ОСНОВНО ПРАВИЛО
Сваки пут када читате карту,
требало би да будете сигурни да је она оријентисана (према северу).
Развијајте ту навику да често проверавате да ли
смер севера на компасу одговара смеру севера на карти.
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ПРАКТИЧАН НАЧИН ДРЖАЊА КАРТЕ
СА ШКОЛСКИМ ТЗВ. MAP GUIDE1 КОМПАСОМ
САВИЈАЊЕ КАРТЕ

Савијте карту тако да има правоугаони облик прикладне
величине и закачите „КОМПАС ЗА КАРТУ“ на погодно место и то тако да линије севера
на компасу одговарају линијама севера на карти.
Постоје два типа „КОМПАСА ЗА КАРТУ“:

ОРИЈЕНТИСАЊЕ КАРТЕ
Окрећите ваше тело тако да се северни крај
игле компаса усмери према северу на карти.
Оријентишите се право испред себе.

ЧИТАЊЕ КАРТЕ
Обратите пажњу на терен испред себе –
мислите унапред – увек знајте на шта
следеће би требало да наиђете. Читајте
карту (дуж деонице) испред себе – и са леве
и са десне стране. Користите палац да
означите своју позицију на карти и пратите
палцем на карти своје кретање на терену.

Једноставнији модел садржи магнетну иглу показивач правца севера и може бити постављен
на било ком месту на карти. То је одличан модел
компаса за почетнике. Он омогућава разумевање
веома важног принципа оријентисања карте.
Такође, представља одличан увод у коришћење
компаса који се носи на палцу и код кога се
примењује исти основни метод.
Други модел има ознаку севера на свом држачу –
телу и има север - југ стрелицу унутар кућице
компаса, тако да увек мора бити закачен на
источну ивицу карте. Ово је добар увод за оне који
касније намеравају да користе протрактор компас
(компас са кућиштем) који се носи у руци.

"После неког времена требало би да
наиђем на зграду са моје леве стране
……..ту је …….затим на брежуљак са
моје десне стране …ево га ту ….и ту је
раскрсница путева."

Читајте карту – такође и терен – на овај начин. Тада сте увек ту „пред собом“. Тако
размишљате унапред. 1
Неколико савета постављачима стаза:

Немојте користити карте или футроле које су веће од
неопходне величине. Формат А5 (15x21цм) је одличан
за краће стазе. Увек штампајте и стрелицу СЕВЕРА ако
штампате стазу са
картом. Ово чини лакшим
оријентисање карте.
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Ова врста компаса се код нас ретко среће. Наш одговарајући назив би био: “КОМПАС ЗА КАРТУ”, тј компас који
се закачи на карту и на тај начин се користи.
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ПРОМЕНА ПРАВЦА
Промените место држања карте.
Померите палац.
Оријентишите карту.
Читајте део карте који приказује
терен непосредно испред вас.

"Пут право испред
... мочвара са леве стране...."

ПРЕСЕЦАЊЕ КРОЗ ТЕРЕН – УШТЕДА У ВРЕМЕНУ
„СИГУРАН ВОДИЧ“ 1 - стаза - који сте раније пратили више није од користи. Сада је
боље ићи кроз шуму – пресећи терен до новог „СИГУРНОГ ВОДИЧА“ - далековода.
Померите палац унапред.
Оријентишите карту.
Усмерите се право напред – и кроз шуму.
На уобичајен начин проверите да ли је карта
правилно оријентисана – читајте карту.

"Прво мочвара....

...велико брдо са десне стране ...
...после мочваре требало би да
угледам далековод..."

1

СИГУРАН ВОДИЧ је линијски објекат који се лако уочава и користи.
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СТАЗА СА ЛИНИЈСКИМ ОРИЈЕНТИРИМА - ОБЈЕКТИМА
(HANDRAIL1) ЗА ОРИЈЕНТИРИНГ „ИЗ ФОТЕЉЕ“2
Теоријско „трчање“ стазе је добар тренинг. (Тренинг „из фотеље“ не ради се увек у
седећем положају!). Можете направити фотокопију ове странице и користити је за
увежбавање следећег: савијање карте, постављање MAP GUIDE - КОМПАСА ЗА КАРТУ,
оријентисање карте, одабир правилног смера и окретање према њему, померање палца,
читање карте, идр.
Након што ископирате страницу, ставите карту у заштитну фолију, савијте је на
одговарајући облик и поставите на њу КОМПАС ЗА КАРТУ у подесан положај (наравно да
се то може урадити и са другим врстама компаса – суштина је у вежбању). Устаните
да бисте одрадили вежбу. „Истрчите“ стазу у мислима. Планирајте како бисте истрчали
сваку деоницу. Користите линијске објекте (HANDRAIL). Оријентишите карту и окрените
се у прави положај при свакој промени смера.
Читајте карту. Гледајте напред.
Можете размишљати нпр. овако док идете на контролну тачку 1:
"Следићу стазицу ......... пресецам пут и идем до јарка ......... скренућу десно до далековода ......... затим лево и
пратићу далековод који ме води право на контролну тачку ."

Наставите вежбу на исти начин на следећим деоницама.
Након што „истрчите“ целу стазу, можете оловком у боји нацртати „путању“ и упоредити је
са стазом коју је, у овој вежби, одабрао неки други оријентирац.

1
2

„HANDRAIL“ су линијски објекти који се користе као СИГУРНИ ВОДИЧИ дуж такмичарске стазе.
Појам “ИЗ ФОТЕЉЕ” се користи да би означио теоријски рад који се може спроводити у кући или на другом
погодном месту. Не мора нужно бити у седећем положају.
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ПРЕСЕЦАЊЕ КРОЗ ТЕРЕН
ВЕЖБА ЗА ОРИЈЕНТИРИНГ ИЗ „ФОТЕЉЕ“
Направите фотокопију карте која се налази испод и вежбајте на начин као у претходној
вежби.
На путу до контролне тачке 1 можете размишљати на следећи начин:
"Пратићу пут до раскрснице ...... могу да добијем на времену тако што ћу
пресећи терен до стазе ..... током овог пресецања до стазе требало би да видим
узвишење."
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ТРЕНИНГ НА СТАЗИ СА ЛИНИЈСКИМ
ОРИЈЕНТИРИМА - ОБЈЕКТИМА
Сада ваше теоријско искуство можете пренети са тренинга „из фотеље“ на терен.
Највише практичне користи имаћете од тренинга на терену.
Прво пробајте да „истрчите“ у мислима доле приказану стазу. Деоницу по деоницу,
прођите кроз све фазе.
Онда поставите себи сличне стазе и истрчите их на терену.
Тренирајте:
Оријентисање карте.
Читање карте - посматрање напред - увек размишљајте унапред.
Видети карту 1 у додатку
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ТРЕНИНГ НА СТАЗИ - „ПРЕСЕЦАЊЕ ТЕРЕНА“
Наставите као у претходној вежби. Вежбајте теоријски на овде понуђеној стази. Затим
поставите сличне стазе и истрчите их на терену.
Тренирајте:
Оријентисање карте.
Читање карте – размишљање унапред.
„ДРЖАЊЕ“ жељеног смера (односно угла - азимута) – сеците право кроз терен.
Видети карту 2 у додатку.

Савети при савијању карте
Савијте карту дуж праве линије и увек је савијајте тако да је линија савијања
паралелна са линијама севера.
Савијте карту на вама одговарајући облик (и величину). Требало би да што већи
део карте држите у руци - нпр. немојте држати карту само врховима прстију.
Уверите се да је довољан део карте добро видљив, тако да вам се игла компаса
налази близу ивице карте. Ако је део стазе сувише близу ивице овако савијене карте
поновите савијање тако да видљиву површину мало повећате.
Када вам ове ствари постану рутинске, моћи ћете да:
* лако и брзо оријентишете карту упоређујући широку иглу компаса са ивицом
карте - ако увек имате карту која је савијена паралелно са линијама севера, није
потребно да губите време покушавајући да уочите линије севера, које често могу бити
танке, нејасне и тешко уочљиве.
* лако „држите правац“ - савијену карту која је чвршћа, лакше је користити него савитљиву
несавијену.
* лако да поновите савијање карте - САВИЈАЊЕ је важна техника коју би требало
вежбати.
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КАКО БИСТЕ РЕШИЛИ СЛЕДЕЋЕ ПРОБЛЕМЕ?
Када се бавите оријентирингом увек је веома важно одабрати праву технику.
Овде понуђена стаза постављена је тако да садржи подједнако и „ЛИНИЈСКЕ ОБЈЕКТЕ“ и
делове где се може применити „ПРЕСЕЦАЊЕ ТЕРЕНА“.
Која су ваша решења?
Прођите ову стазу као да сте стварно били на терену и истрчали је.
Прођите кроз све фазе за сваки део стазе.
Планирајте стазу са сличним контролним тачкама и поставите је на терену, јер – да
поновимо – практичан тренинг има најбоље ефекте.
Видети карту 3 у додатку.
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ОД ПОЧЕТНИЧКОГ ДО ТАКМИЧАРСКОГ КОМПАСА
ДРЖАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ КОМПАСА
Користите исту технику као и са КОМПАСОМ ЗА КАРТУ, само што сада имате
такмичарски компас на палцу - или у руци ако користите модел ПРОТРАКТОР компаса.

КОМПАС ЗА ПАЛАЦ
Своју позицију означавамо
нишанским врхом - стрелицом за читање.
Поглед усмеравамо дуж линије компаса.

Важно!
Тачка на задњем делу компаса
мора увек бити усмерена
у центар вашег тела.

ПРОТРАКТОР КОМПАС
компас који се држи у руци
Проверите да ли је карта оријентисана (осеверена).
Упоредите северни део игле компаса са севером
на карти.
Видите која је стаза ваш прави пут.
Пратите палцем кретање дуж своје путање и
уочавајте различите детаље на терену (и карти).
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ПРЕСЕЦАЊЕ ТЕРЕНА
КОМПАС ЗА ПАЛАЦ
(NOR COMPASS – THUMB COMPASS)

Поставите врх компаса – стрелицу за читање
(за обележавање своје позиције на карти) на
кривину пута, где се сада налазите. Померите
врх ка тачки (циљајте) до које желите да
идете
(далековод).
Оријентишите
карту.
Управите поглед дуж линије (која спаја те две
тачке). Крећите се задржавајући тај смер.
Читајте карту.

Поређење оријентирца и стрелца.

Можете такође брзо и лако да премерите раздаљину то је 200 м до мочваре.

КОМПАС ЗА РУКУ (PROTRACTOR COMPASS)
1. Поставите ивицу компаса или једну од паралелних
линија на његовој основи између кривине на путу и
тачке на далеководу до које бисте желели да дођете.
Показна стрелица на компасу требало би да је усмерена
право испред вас.
2. Заокрените кућиште компаса тако да се север на
кућишту поклопи са севером на карти.
3. Држите компас у руци и испред себе. Окрећите цело
тело (окретање се врши ногама, а не само
увртањем кичменог стуба) док се црвени део игле
компаса не поклопи са словом N на кућишту компаса.
„Нишаните“ погледом дуж показне стрелице на компасу.

Важно!
Држите компас водоравно и непосредно
испред себе. Показна стрелица требало би
да је увек усмерена право испред вас.
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ДРЖАЊЕ ПРАВЦА 1 ПОМОЋУ КОМПАСА

Користите карту и компас као волан и
управљајте сами собом.
Читајте карту – мислите унапред.
Померајте врх компаса – показну стрелицу
у складу са својим кретањем.

" Ту је мало узвишење ...
А сада, погледаћу дуж линије
компаса и држати правац све до
великог узвишења."
ТРЕНИНГ - САВЕТИ СВЕТСКОГ ШАМПИОНА ÖYVIN THON-a
Моја техника са компасом за палац
За мене компас представља само помоћ при читању карте. Ја користим линију компаса као
„нишанску линију“ која ми показује смер у ком желим да трчим, али притом увек држим
осверену карту (окрећем себе, уместо куполе компаса). Користим врх компаса за палац да
означим свој положај и померам га по карти онако како читам детаље које сам управо
прошао. Увек могу лако да коригујем своје кретање постављајући „нишанску линију“ у смеру у
ком желим да идем.
Предности ове технике:
* Могу брзо да одредим нови азимут.
* Сигурнији сам јер могу чешће да користим компас
(проверавам свој смер сваки пут када читам карту).
* Све ми се налази у једној руци
(дакле друга рука је слободна).
* Бржи сам на контролним тачакама.

Држање тачног смера у комбинацији са
читањем карте даје најсигурније оријентисање!
1

Ово је један од случајева где се јавља израз “ПРАВАЦ” - у ствари ради се о држању смера кретања ка
одређеној тачки али је израз „ПРАВАЦ“ код нас толико одомаћен да га је врло тешко потпуно искључити из
употребе.
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ОРИЈЕНТИРИНГ ТЕХНИКЕ
ГРУБО ОРИЈЕНТИСАЊЕ
Према великим оријентирима – дуж јасних „СИГУРНИХ ВОДИЧА“. Читајте карту и
користите компас док трчите. Гледајте подједнако и испред и са обе стране. Запажајте
детаље али немојте губити време да их детаљно разматрате. Проверавајте велике, јасне
објекте.
Тренинг савети: Увек практикујте читање карте у трчању. Ова техника је уствари питање равнотеже.
Истовремено гледање у карту, компас, земљу испред ваших ногу, као и у терен свуда око вас захтева веома
добру координацију.
Дакле, читање карте у трчању је заправо питање тренинга. Ово можете вежбати током зимских тренинга,
чак и на терену који вам је добро познат. Понесите са собом (било коју) карту. Читајте је! Постаните још
бољи у читању карте. Тренирајте да одредите правилне брзине трчања. Успорите мало увек када
проверавате да ли је карта осеверена. Покушајте да истовремено и читате карту.

Стрелице, на доле приказаним картама, показују на којим местима би требало упоредити
карту са тереном и ка којим објектима би требало усмерити кретање.

"Држим правац ка ивици брда .....
региструјем мочвару на свом путу
..... брдо ми остаје са десне стране
..... затим држим смер ка путу .....
долазим до раскрснице ..... (нема
времена за регистровање детаља)
..... на раздвајању стаза идем лево
..... до кривине....."

"Држим правац ка подножју
брда ..... лево дуж стазе до
језера ..... затим уз увалу до
мочваре ..... а одатле циљам
ка узвишењу са каменим
одсеком ....."
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"Карта је дифузна („расута“) и
на њој је свега неколико великих
објеката. На овој деоници
компас је врло важан! Држим
смер пажљиво, да „ухватим“
најјасније оријентире."

"Грубо читање карте .....
природни линијски објекти
(„сигурни водичи“) дуж целе
деонице."

Када употребљавате технику ГРУБОГ ОРИЈЕНТИСАЊА требало
би да користите јасне – сигурне оријентире као и помоћне
оријентире – објекте. Врло је важно да често проверавате карту,
да би сте се уверили да она увек остаје правилно оријентисана
– осеверена , тако да заиста трчите тамо где сте и планирали.
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УОЧАВАЊЕ СТРУКТУРЕ ТЕРЕНА
Упростите
изохипсе
–
уочите
конфигурацију терена – тада тешко
оријентисање постаје лако.

Извуците главне детаље; главна брда,
гребене, стрмине, дуге увале и
појасеве равнице.

Видети карту 3 у додатку.

Мноштво детаља који се
могу лоше протумачити....... .....................

али низ мочварица у
дугачкој ували воде
вас право на
контролну тачку.
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Компликовано подручје са
пуно детаља који се могу
погрешно протумачити.

Стеновит терен са доста детаља.
Овде је главни ризик да ћете
направити „паралелну“ грешку.
Али и ту је могуће упрошћавање.........

Исти део терена са упрошћеном
интерпретацијом карте.

Ако занемарите детаље и једноставно
примећујете само главну конфигурацију
терена, видите да ту постоје само два
брда.
Једноставна маршрута.
Преко првог на друго брдо.
Скренути лево.
Трчати до последњег узвишења и
призма је ту.

... овако. Погледајте конфигурацију
подручја. Два јасна гребена постају
добра водиља дуж целог пута до
контролне тачке. Стрмина брда на
десној страни спречава вас да отрчите
сувише далеко у том смеру.
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„УБАДАЊЕ“ 1 КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ
Овде говоримо о правој сржи оријентиринга – проналажењу контроле тачке.
У такмичарском оријентирингу, није важно само пронаћи контролну тачку, већ и учинити
то што је могуће брже – „УБОСТИ“ контролну тачку. Посебно је важно наћи контролу
тачку из првог покушаја.

УПРОСТИ - УВЕЋАЈ - ПРОДУЖИ ОБЈЕКТЕ
Циљајте са једне стране контролне тачке (не директно на њу).
„УХВАТИТЕ“ објекат. „УБОДИТЕ“ контролну тачку.

„ ,Растежем’ контролну
„Контролну тачку је лакше
„ ,Uhvati’ raskrsnicu tako što
тачку. Држим правац ка јарку напасти са десне стране.
ćeš namerno ciljati levo od nje."
али мало лево од колена."
Објекат је већи (уочљивији)."

„Упрости - користећи
подножје узвишења као
„ПОМОЋНИ ОРИЈЕНТИР“ и
„СИГУРАН ВОДИЧ“ ."

1

„ ,Покупићу’ увалу одозго
(тачка бр. 8) или одоздо
(тачка бр. 9)."

Код овог назива технике (или поступка) јавља се мали проблем у преводу. Најближи израз би можда био
„НАБАДАЊЕ“ али то је управо оно што у оријентирингу желимо да избегнемо (конотација речи набадање у нашем
језику ће пре упутити на значење „случајно пронаћи“ него „пронаћи из прве“ што је суштина ове технике). Из тог
разлога се опредељујемо за израз УБОСТИ / УБАДАЊЕ иако је можда мање прикладан.

18

