„ ,ПОКУПИТИ’ велику мочвару
између узвишења. Она ће ме
водити право до увале где се
налази контролна тачка."

„Скроз на врх и дуж њега
све до малог узвишења које
се налази на шпицу већег
узвишења."

„Низ ,ВОДИЧА’ ме води
целим путем до контролне
тачке.
Мочвара - стена - стаза."

ПРВО ВЕЛИКИ ОБЈЕКТИ, А ОНДА МАЛИ

"Користим врх највећег узвишења."

"Користим веће узвишење као помоћ."

КОРИСТИТЕ ОЧИГЛЕДНЕ ОРИЈЕНТИРЕ У БЛИЗИНИ ВАШЕ МАРШРУТЕ

"Зграда ће ме тачно усмерити
ка контролној тачки"

"Од краја мочваре, требало
би да видим објекат на коме
је постављена контролна
тачка."
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ФИНО ОРИЈЕНТИСАЊЕ
Користите ситне објекте за навигацију – одаберите погодну брзину кретања – повећајте
концентрацију.
Читајте карту пажљиво.
Пажљиво одржавајте смер кретања – зауставите се да би се компас смирио – бројте
кораке.
(Види поглавље „МЕРИ – БРОЈ КОРАКЕ – ПАЖЉИВО ДРЖИ ПРАВАЦ“ на страни 24.).

"Подручје богато
детаљима ..............ризик
од паралелних грешака је
велики ... Морам да се
крећем
пажљиво
и
читам све потребне
детаље ......... мерим
растојање и бројим
кораке"

"Мало детаља....тако да се не
могу баш много ослонити на
читање карте ......... Морам да
држим смер помоћу компаса
........ мерим растојање и
бројим кораке."

"Поједина детаљна подручја
.... контролишем брзину ....
користим
стазе
као
контролне
оријентире
............... морам да појачам
концентрацију
на
низу
укрштања стаза ............. и
будем пажљив када прилазим
контролној тачки."

За фино оријентисање најважније је бити веома пажљив,
како при читању карте тако и при држању смера уз помоћ компаса.
Такође је велика предност уколико можете да мерите растојање корацима.
Овде је кључна реч ДИСЦИПЛИНА.
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КОНТРОЛЕ КОЈЕ ЗАХТЕВАЈУ ФИНО ОРИЈЕНТИСАЊЕ

„Отежана навигација
....... држати
пажљиво смер ....... мерити растојање
......... бројати кораке од нападне
тачке."

„Компликовани део терена
.....
потребна је посебна пажња ......
држати правац ..... бројати кораке
...... читати карту."

КОНТРОЛЕ НА ПАДИНАМА
Контроле тачке које се налазе на падинама су тешке за проналажење. Добро правило је
нападати их одозго. На овај начин имате добар поглед на цео простор около контроле
тачке.

"Стазом ....... па даље врхом "Држаћу смер ка великом
падине ...... до осматрачнице." узвишењу ............ користићу
мочвару као нападну
тачку."

"Приближићу се довољно да
видим врх врда ..... када
дођем у ниво каменог одсека
држаћу смер
надоле ка
контролној тачки."
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БРОЈАЊЕ КОРАКА – ЗБОГ СИГУРНОСТИ
Увек сте у предности уколико имате (увежбану) способност да бројите кораке.
То вам не одузима додатно време.
То није неко значајно оптерећење.
То је увек добар сигурносни поступак.
Увек имате „сигурносну мрежу“ (попут вежбача на трапезу) која вас зауставља уколико
направите грешку.

"Што сам непажљивији у провери
компаса и бројању корака, то је већи
ризик да ћу направити грешку."

"Ако пажљиво држим правац и
бројим кораке од стазе, тачно
ћу знати када би требало да
наиђем на контролну тачку."

ПРИМЕРИ КАДА ЈЕ БРОЈАЊЕ КОРАКА ПРЕДНОСТ

22

ТРЕНИНГ ВЕЖБА (ТЕОРИЈСКА) – ПРОНАЛАЖЕЊЕ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ
Упрости - увећај - продужи. Циљај поред 1 контролне тачке са једне стране. Пронађи
помоћне оријентире као и нападне тачке. Држи карту осеверену замишљајући да
стварно трчиш ту стазу. Постави себи сличне стазе за тренинг „из фотеље“.
Видети карту 5 у додатку.

1

AIMING OFF – циљати поред. Ову технику бисмо могли назвати и НАМЕРНА ГРЕШКА. Наравно да нико не жели
да направи ГРЕШКУ, али из праксе нам је познато да се на овај начин спортистима најближе објасни суштина технике
– не ићи директно ка некој тачки већ мало у страну од ње (под условом да се ради о тачки која се налази на линијском
објекту).
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МЕРИ – БРОЈ КОРАКЕ – ПАЖЉИВО ДРЖИ ПРАВАЦ
БРОЈАЊЕ КОРАКА
Бројање корака је метода за процену и одређивање растојања. Бројите колико сте
„двојних корака“ направили на некој деоници (нпр. бројите сваки пут када ваше десно
стопало додирне земљу). Дужина корака је различита за различите људе и варира на
различитим типовима терена.

КОЈА ЈЕ МЕРА ВАШИХ ДВОЈНИХ КОРАКА?
Одаберите „неутралан“ терен у шуми. Уз помоћ компаса држите смер право кроз шуму.
Бројте своје двојне кораке. Измерите на карти растојање које сте претрчали и поделите
број двојних корака са бројем стотина метара.

175
= 44,8
3,9
(175 двојних корака за 390 м)
што значи да је
45 двојних корака
потребно за 100 метара у
„нормалној“ шуми.

Поновите ову процедуру на различитим типовима терена и онда израчунајте просек како
би утврдили тачну меру сопствених двојних корака.

ИСТОВРЕМЕНО ДРЖАЊЕ ПРАВЦА И БРОЈАЊЕ КОРАКА
Ако желите да узмете прецизан азимут, односно
смер – на пример ка контролној тачки – требало би
да поставите ивицу компаса између две тачке – у
овом случају су то угао поља и камен – а онда
циљате дуж ивице компаса. Можете истовремено
мерити и растојање.
Ову технику је такође добро користити када на
карти има врло мало детаља који се могу прочитати
(односно на терену уочити).
На компасу за палац растојање изнеђу две цртице
дуж ивице представља 100 метара на карти чија је
размера 1:15.000. 1

„Пажљиво држање правца ...... 200 метара
од угла пољане до контролне тачке ...... 90
двојних корака".
(За оне чијих је 45 двојних корака око 100 метара.)

1

Sa ovim bi trebalo biti oprezan – imali smo prilike da se koristimo najmanje jednim kompasom za palac čiji je razmernik bio
1:10.000
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ЛЕЊИРИ ЗА ДВОЈНЕ КОРАКЕ
Лењри за двојне кораке су норвешки
проналазак. Такави лењири се могу
купити у продавницама оријентиринг
опреме (а могу се и направити).
Лењири имају различите поделе скале од 35 до 54 двојна корака. Те
скале
су
штампане
на
танкој
пластичној траци која се може лако
причврстити дуж ивице вашег компаса.
Ако желите да вам се показна
стрелица на врху компаса јасно види
можете одсећи мало парче траке.
Овај метод мерења растојања је брз и
лак. Можете набавити ове лењире за
размере карте 1:10 000 и 1:15 000.
Пример:

„Пажљиво по правцу ...... 90 двојних корака!"

ТЕХНИКА БРОЈАЊА КОРАКА И МЕРЕЊА РАСТОЈАЊА
Постоје различити начини на које се може искористити бројање двојних корака. Један
метод укључује најпре мерење, а затим бројање двојних корака – на пример када
прилазите веома тешкој контролној тачки. Бројање двојних корака се такође може
употребити као резервна сигурносна техника. Састоји се у томе да отпочнете ново
бројање од нуле сваки пут када прођете одређени изражени објекат. Ако вам изгледа да
се терен и карта не поклапају, можете прерачунати ваше двојне кораке у растојање које
ће вам помоћи да поново одредите свој положај.
Веома је важно да сте у могућности да бројите кораке на краћим растојањима – 200 до
300 метара да би сте стекли „осећај за растојање“.

ВЕЖБА ЗА ТРЕНИНГ БРОЈАЊА ДВОЈНИХ КОРАКА
Направите сопствене вежбе и истрчите те стазе на терену. Мерите и бројте двојне
кораке између јасно изражених тачака.
Видети карту 7 у додатку.
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ПЛАНИРАТИ ДЕОНИЦЕ – ИЗАБРАТИ ВАРИЈАНТЕ – ИЗАБРАТИ
ТЕХНИКЕ
Добро правило: будите систематични!
Вежбајте „рутину“ за сваку деоницу док не постане аутоматска. Размишљајте овако:

„КОНТРОЛНА ТАЧКА - ВАРИЈАНТА (ЛИНИЈА КРЕТАЊА) - ТЕХНИКА“
Контролна тачка:
Планирајте уназад од контролне тачке. Са које стране је најбоље прићи контролној тачки?
Шта ће бити сигурна нападна тачка? Избор нападне тачке је основна ствар за вашу
следећу одлуку – избор варијанте кретања.
Варијанта („ЛИНИЈА“):
Циљ је пронаћи добру „ЛИНИЈУ“ до нападне тачке, линију коју ћете моћи јасно да
пратите, са природним оријентирима на терену, где ћете моћи да се оријентишете
сигурно и при великој брзини. Планирајте унапред што више можете. Избегавајте цик-цак
кретања .
Техника:
Након што сте се одабрали варијанту кретања требало би да одлучите које технике ћете
користити на различитим деловима деонице. Да ли „грубо оријентисање“ при великој
брзини или „прецизно оријентисање“ са прецизним држањем смера и прецизним читањем
карте? Да ли је потребно користити бројање двојних корака? итд...

Контролна тачка
"Лака за налажење. Могу да јој приђем дуж дугачке
мочваре или уз јарак."
Линија (варијанта)
"Право? Пуно мочвара – отежано кретање. На
десно? Добра „линија“. Могу да планирам унапред
целим путем, сечем терен и користим природне
водиче. Лево? Цик-цак стазице. Тешко је добити
добру линију. Успони. Захтева много више читања
карте. Идем десно!"
Техника
"Грубо оријентисање целим путем."
Кључне речи:
Изабрати смер – изабрати нападну тачку –
користити водиче и велике објекте – сећи
кроз
терен
–
користити
стазе,
карактеристичне објекте рељефа, увале,
дугачке мочваре – сагледати целокупан
терен
– упростити слику изохипси –
проценити могућу брзину трчања према
условима терена – планирати унапред!
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ПОЛОЖАЈ КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ НАЈЧЕШЋЕ
ОДРЕЂУЈЕ НАЈБОЉУ ВАРИЈАНТУ

Контролна тачка
„Ова контролна тачка захтева прецизну
нападну тачку. Спајање јарака! Кривина
стазе са леве стране је сувише нејасна."
Линија
„Могу лако да дођем до стазе и затим са ње
да користим подножје узвишења до спајања
јарака."
Техника
„Грубо оријентисање до спајања јарака ........
онда употреба компаса ...... пажљиво
бројање двојних корака до контролне тачке."

Контролна тачка
„Добре нападне тачке: укрштање стазе и јарка
са леве стране или камен у подножју брда са
десне стране."
Линија
„Одлучићу се за варијанту са леве стране јер
могу да користим стазу великим делом
путање."
Техника
„Грубо уз компас до стазе у подножју
узвишења. Пажливо уз помоћ компаса и
бројање корака до контроле."
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ДОБРА ВАРИЈАНТА УЗ УПОТРЕБУ
ЈАСНИХ ПОМОЋНИХ ОРИЈЕНТИРА

Контролна тачка
„Најлакше је искористити мочвару која се
простире од подножја узвишења"
Линија
„Тежак терен за читање карте. Нема
природних водича. Међутим, могу да повежем
неколико узвишења и искористим их као јасне
помоћне оријентире."
Техника
„Држаћу правац дуж тих узвишења, док не
наиђем на ивицу мочваре иза последњег од
њих."

ЛАКИ “СИГУРНИ ВОДИЧИ” – ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕД

Контролна тачка
„Камен у великој ували. Мало
узвишење као помоћ."

Линија
„Право? Превише успона!
Лево? Варијанта стаза –
долина где преовлађује раван
терен целим путем. Можда
тешко за трчање?
Десно? Добра линија дуж
стазе и подножја узвишења
до одсека. Мало је краћа. Ићи
ћу том варијантом."

Техника
"Грубо
оријентисање
до
одсека. Право на доле до
велике увале према узвишењу,
а онда десно до камена."
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ПРОЦЕНА МОГУЋЕ БРЗИНЕ ТРЧАЊА 1 (ПРОХОДНОСТИ)
Контролна тачка
„Врхчић на крају гребена.
Лако за налажење."
Линија
„Право? Камени одсеци и каменит терен на
правцу.
Десно? Исте препреке.
Лево? Узбрдо до висине која је потребна.
Мала мочвара може бити од помоћи."
Техника
„Држаћу правац помоћу компаса узбрдо до
мочваре ....
а онда дуж гребена до
контролне тачке."

ДЕОНИЦЕ НА БРДОВИТОМ ТЕРЕНУ – ПРОЦЕНА ВИСИНЕ
Контролна тачка
„Околина контролне тачке је лака. Јасни
детаљи."
Линија
„Право? Тешко за трчање дуж падине.
Лево? Лако, брзо трчање низбрдо до стазе
на почетку деонице, али после има превише
изохипси и одсека до краја. Превише се губи
висина.
Благо десно? Добра линију користећи стазу
... дуж подножја камених одсека ... изнад
увале. Уштедећу мало енергије.
То би морало бити најбоље!"
Техника
„Избити на стазу ... бројати кораке ... грубо
читање карте дуж подножја оба одсека .....
усмерити се изнад увале."
Контролна тачка
„Тешка!"
Линија
„Пут на десној страни је
изазован, али контролну
тачку ће бити тешко
напасти и наћи.
Право?
Искористићу
мочвару да дођем до увале,
која ме води до каменог
одсека."
Техника
„Преко малог узвишења у
смеру
мочваре
...
‘покупити’
увалу
...
пажљиво читање карте ...
напасти контролну тачку
од каменог одсека."
1

Н.Б.
Веома је важно узети у
обзир успоне при избору
варијанте на брдовитом
терену.
То је такође важно и код
нападања контролне
тачке јер грешка
направљена на падини
најчешће захтева пуно

У енглеском језику се користи реч – RUNNABILITY – дословни превод би гласио: ТРЧЉИВОСТ, што није у духу
нашег језика па смо се овде одлучили за најприближнији опис суштине поступка
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СТАЗА ЗА ТРЕНИНГ:
ИЗБОР ВАРИЈАНТЕ - ПЛАНИРАЊЕ ДЕОНИЦЕ – ИЗБОР ТЕХНИКЕ
„Контролна тачка – линија – техника“
Видети карту 8 у додатку.
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КАКО БИ СТЕ РЕШИЛИ ОВЕ ПРОБЛЕМЕ?
А ниво - стаза: контроле 1-10
Б ниво - стаза: контроле 7- 6 - 11 -12 - 3 - 13
Видети карту 9 у додатку.
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ТРЕНИНГ СА ВИШЕ ЦИЉЕВА (КОМБИНОВАНИ ТРЕНИНГ)
Можете планирати своје стазе за овакву врсту тренинга. Најважнија је да се оријентишете
на исправан начин, јер се много више научи када се ствари раде како треба него када се
праве грешке, иначе би много оријентираца већ било одлично, а у ствари они који праве
много грешака чине то и даље! Покушајте да испробате што је више могуће различитих
техника на вашој стази за тренинг 1 . Одаберите најбољу (одговарајућу) технику за сваку
ситуацију.
Видети карту 10 у додатку.

С – 1 ГРУБИ ПРАВАЦ, НАМЕРНА ГРЕШКА
1 – 2 ФИНО ОРИЈЕНТИСАЊЕ
2 – 3 ПО СТАЗАМА, БРОЈАЊЕ КОРАКА, НАМЕРНА
3–
4–
5–
7–

1

4
5
7
8

ГРЕШКА
УПРОШЋАВАЊЕ (ПОЈЕДНОСТАВЉИВАЊЕ)
ГРУБО ОРИЈЕНТИСАЊЕ
ФИНО ОРИЈЕНТИСАЊЕ
ДРЖАЊЕ СМЕРА

8 – 10 АЗИМУТ и БРОЈАЊЕ КОРАКА
10 – 11 ПРОМЕНЕ ПРАВЦА, БРЗО ЧИТАЊЕ
КАРТЕ

11 – 12 КОРИШЋЕЊЕ КОМПАСА ПРИ БРЗОМ
ТРЧАЊУ, БРОЈАЊЕ КОРАКА.
12 – 13 ЧИТАЊЕ КАРТЕ ПРИ БРЗОМ ТРЧАЊУ
13 – 15 НАПАДАЊЕ КОНТРОЛА
15 – 16 ГРУБА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИЗОХИПСИ
16 – 19 ФИНА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИЗОХИПСИ

Овде би требало напоменути да је ово само приказ једног могућег начина тренинга. Не сматрамо добрим саветом да
се стално тренира само на овакав начин. Такође, детаљнијом анализом датог примера види се да у неким
случајевима није одабрана најбоља варијанта кретања већ је идеја била да се вежба одређена техника.
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ТЕЧНО1
„ТЕЧНО“ је модеран термин који се помиње у многим спортовима. Када је цело тело у
хармонији, подједнако и ментално и физички, када све врсте техника које сте тренирали
функционишу, када имате победнички осећај, тада осећате – доживљавате оно што описује
термин “течно“.
Веома значајни делови у нашем, врло комплексном спорту, су такви да морате бити
концентрисани и постоји велики број техника које морају исправно да се примењују:
техника читања карте – контакт са картом – техника држања смера – контрола брзине.
Сада сам овде – ово је место где идем. Ја знам какав је терен испред мене.
Увек користите карту и компас заједно. Компас нам помаже да увек држимо карту
оријентисану, што нам даје осећај за правац. Читање карте заједно са бројањем корака
даје нам осећај за даљину. Прави осећај.

ТЕЧНО
значи имати осећај за правац, имати осећај за растојање
и увек имати контакт са картом. Кључна реч је

РУТИНА (УВЕЖБАНОСТ) ШТЕДИ ВРЕМЕ
Исправна рутина – увежбаност која је у складу са индивидуалним особинама – постаје
све важнија и важнија у нашем спорту.
Поседовањем исправне рутине – исправног унутрашњег обрасца поступања – за
сваку различиту фазу оријентисања, могуће је уштедети битне секунде више пута у току
уобичајене оријентиринг трке. Ове секунде могу се претворити у минуте. Ево неколико
примера поступака где се могу изградити овакве рутине. Ви ћете се свакако присетити
још неких. Запамтите их. Вежбајте их.

ВЕЖБАЈ, ВЕЖБАЈ, ВЕЖБАЈ (ТРЕНИРАЈ...)
УВЕЖБАВАЈТЕ СПОСОБНОСТ ТРЧАЊА
Способност трчања има пресудну улогу – наравно, под условом да се крећете у
исправном смеру! Без обзира у којој категорији трчите, добро је да изградите сопствене
тренинг рутине, тако да навике стечене на тренинзима постану аутоматске и на тркама.
УВЕЖБАВАЈТЕ ТЕХНИКУ ТРЧАЊА
Вежбајте технику трчања на свим типовима терена – и нарочито, на оним типовима
терена где мислите да губите највише времена у поређењу са вашим супарницима. Ако,
на пример, имате проблеме у трчању на стрмим теренима, тада би требало да тренирате
на таквим теренима док не будете у стању да кажете себи: "Одлично, ево стрмине, сада
могу да добијем неколико додатних важних секунди."
УВЕЖБАВАЈТЕ ТЕХНИКЕ ОРИЈЕНТИРИНГА
Када оријентиринг техника постане рутина која перфектно функционише, и када се
осећате „ТЕЧНО“, тада имате могућности да добијете у времену. Тада вам нису
потребни ни секунди ни минути да пронађете нападне или контролне тачке.
На оријентиринг стази суочавате се са много различитих врста проблема за које морате
брзо да нађете решења. Чак и ако су ти проблеми сваки пут различити, постоји много
техника које могу бити примењене аутоматски.
Тамо где тај аутоматизам функционише перфектно, те секунде – и минути – су добијени.
1

Енглески FLOW. Ово је термин који је тешко заменити једном речју. Ради се о стању спортисте када му се све
уклапа, када све иде како треба и осећају да је то тако. Спортисти знају за овај осећај и свако га описује на неки свој
начин (нпр. глатко). Задржаћемо се на преводу који је дат иако можда његово коришћење неће увек бити у духу
српског језика.
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ОД СТАРТА ДО ЦИЉА
НА СТАРТУ

Без обзира на то шта радите, веома је важно добро почети – имати добар старт.
Овде су наведени неки предлози за рутинске поступке које треба да увежбате за овај
важан део трке:
Припреме пре старта:
* Обуците такмичарску опрему раније.
* Залепите пертле на патикама. Непотребно је губити време да их поново везујете током
саме трке.
* Проверите да ли имате код себе сву неопходну опрему као што је компас, СИ чип (или
контролни картон одговарајуће припремљен) и футролицу за додатне описе
контролних тачака.
На старту (у стартним боксовима):
* Употребите компас да утврдите правац СЕВЕРА 1 .
Док пратите траке за обележавање до дођете до старта и/или на самој стартној тачки:
* Будите опуштени!
* Оријентишите карту.
* Нађите стартну призму (на карти). Одмах затим уочите смер кретања ка првој контролној
тачки.
* Савијте карту на прикладну величину.
На стартној тачки:
* Окрените се у смеру прве контролне тачке.
* Држите карту тако да прва контрола тачка буде право испред вас.
* Проверите да ли је карта (исправно) оријентисана.
* Планирајте деоницу до прве контроле тачке2 . (Видите одељак о планирању на стр. 26)
Никад се не залећите са стартне тачке! Прва контролна тачка је често „кључ“ успеха на
целој стази. Нема много могућности да се уштеди време на старту. Уместо тога „жртвујте“
неколико додатних секунди. Проверите због себе – баш сад док ово читате – проверите
колико је заиста дуго тих 10 секунди ……. Само помислите колико планирања можете да
обавите у том временском периоду, и како вам то планирање може дати добар и сигуран
старт. 5 -10 додатних секунди на старту нису жртвоване – то је инвестиција! Уместо тога
можете уштедети секунде на стварима које понављате много пута – имајте на уму да у
току трке стартујете само једном!

ЧИТАЊЕ КАРТЕ ПРИ ТРЧАЊУ

Терајте себе да читате карту; стално упоредјујте карту са тереном. Проверавајте иглу
компаса често, све док не добијете осећај за тачан смер. Уколико се осетите несигурно
станите и проверите га. Водите рачуна при држању правца. Тежите да се осећате „течно“.
Читање карте при трчању је једна од најважнијих техника у оријентирингу када се ради о
уштеди времена – и то је техника која захтева непрестано увежбавање. Само тренинг
може унапредити ваше способности. Чак и трчање са картом на познатом терену ће вам
помоћи да напредујете. Ако сте савладали ову технику, број заустављања је минимизиран
и ви штедите огромно време. Требало би да тежите томе да уопште немате заустављања
током трке.
Како би сте могли да уочите праву тачку на карти за што краће време, требало би увек да
држите врх компаса 3 на карти поред (тј. иза) ваше тренутне позиције. Наставите да
померате врх компаса. У ствари он би увек теребало да буде усмерен директно према
вашој позицији на карти. Ово је једна од најзначајнијих ствари у читању карте. Упоредите
себе са стрелцем глинених голубова, који ће очигледно промашити свој циљ ако га пушком
није нанишанио. Ви ћете такође погрешити ако показна стрелица и врх компаса не показују
право испред и ако нису правилно постављени на карти.

УВЕК ИМАЈТЕ ОРИЈЕНТИСАНУ КАРТУ КАДА ЈЕ ЧИТАТЕ.
Ово се лако и брзо проверава и док трчите ако имате компас који се носи на палцу.
1

И обавите све друге поступке који се уобичајено обављају у овом простору.
Ово планирање се може обавити и док се прати маркација до стартне тачке.
3
…компаса за палац. Или сам палац ако се користи друга врста компаса.
2
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Вежбајте да током читања карте стално проверавате да ли је она правилно
оријентисана. Научите да уочите да ли се север на карти и северни део игле на
компасу поклапају, а да притом погледом на изгубите место на карти које тренутно
читате. Сада знате да стрелица на телу компаса - показна стрелица показује ваш
смер кретања.
Тркачи са протрактор компасом користе свој палац као „ показну стрелицу
компаса“ и њихов смер кретања показује компас.

ДОБРА ТЕХНИКА ОВЕРАВАЊА И РИТАМ НА КОНТРОЛНОЈ ТАЧКИ

Можете уштедети неколико секунди на свакој контролној тачки. Увежбавајте
специфичну рутину контролне тачке где увек следите исти образац.
* Будите сигурни у ком смеру желите да напустите контролну тачку на којој се тренутно
налазите крећући према следећој. Проверите да ли је карта оријентисана.
* Читајте опис контроле тачке и њен кодни број унапред.
* Поставите палац код одговарајуће кућице на картону.
* Проверите да ли је кодна ознака одговарајућа.
* Откуцајте. Проверите да ли је отисак иглица на добром месту и јасно видљив.
¾
Пазите на звучни и светлосни сигнал који потврђује оверу. 1

Лако и брзо прочитати описе и проверити
Лако откуцавање ако се има
одговарајући хват картона.
кодну ознаку контролне тачке.
Н.Б. - Ако морате да тражите контролну тачку, можда ћете јој прилазити из правца који је
потпуно различит од оног који сте првобитно хтели. У том случају, требало би да одвојите
пар секунди да одредите нови - и тачан - старт.
Почетници обично доживљавају сваку контролу тачку као „крајњи циљ“- решење оријентиринг
проблема и на тај начин свака контролна тачка је нова стартна тачка за нови оријентиринг
задатак.
Наставите на овакав начин ако сте почетник, али ако вам је циљ учење елитне оријентиринг
технике, контролну тачку би требало схватити само као пролазну (обавезну) тачку провере и
планирање следеће деонице би требало обавити пре него што се овери претходна
контролна тачка.

БРЗА ПРОМЕНА ПРАВЦА

Постоји много промена правца на једној оријентиринг трци. Особа са добро
увежбаном рутином за ову фазу може уштедети много секунди. Да би сте били
способни за брзу (и тачну) промену правца морате бити мајстор планирања унапред.

ПЛАНИРАЊЕ УНАПРЕД

Увежбајте да увек имате јасну слику терена који је испред вас.
То је врло једноставно – само упитајте карту и добићете одговор.
Читајте карту – размишљајте унапред – планирајте унапред.
Ово је поступак који можете увежбавати чак и на познатом терену. Усавршавањем
ове технике на високом нивоу нећете правити паралелне грешке, јер ћете брзо
реаговати када нешто не изгледа онако као што знате да би требало.
Важно је што пре исправити грешку. Што дуже настављате да правите грешку она ће
бити све већа, али са добром „рутином планирања унапред“ до прављења грешке
не би морало ни да дође.
1

Када се користи СИ (или неки други ел. систем оверу) процедура је нешто другачија. Овде се ради о томе да се
формира обрзац поступања на контролној тачки и то ће свако за себе урадити без обзира на начин оверавања.
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ПРВИ ПРАВАЦ 1 – НАЈВАЖНИЈИ ПРАВАЦ
Кад год напуштате контролну тачку или место које сте одабрали за важну пролазну тачку
(контролни објекат – тачку провере), веома је важно правилно кренути, јер ако
стартујете у добром смеру лако је и наставити у добром смеру. Другим речима, треба да
тренирате вештину пажљивог – држања – смера сваки пут када мењате смер, а
посебно ако се крећете по азимуту уз помоћ компаса.

НОВИ СМЕР – НОВИ ХВАТ– НОВО ОРИЈЕНТИСАЊЕ – НОВА ПРОВЕРА КАРТЕ
Постоји шанса за грешку при свакој промени смера. Због тога би требало да изградите
рутину да чим стигнете до новог „сигурног водича“ који намеравате да пратите – стаза,
јарак, ивица поља, далековод или нешто слично – урадите следеће:
∗ Оријентишете карту користећи нови „сигурни водич“ – тј. објекат.
∗ Наравно стрелица компаса (врх компаса за палац, показна стрелица или палац код
других врста компаса) треба да је на карти на месту где се управо налазите и поклапа
се са смером новог оријентира
∗ Проверите да ли се СЕВЕР на компасу и на карти поклапају .
∗ Уколико се не поклапају нешто није у реду. Нешто погрешно интерпретирате на карти
или на терену.
∗ СТАНИТЕ: отклоните грешку док је још увек мала.
∗ Ова рутина ће вам помоћи да избегнете прављење великих грешака. Осим тога, она
ће стално јачати ваше самопоуздање.

УШТЕДИ ВРЕМЕ - УСПОРИ
Понекад уштеда у времену значи да би требало успорити или се чак зауставити. Веома је
важно да одабрана брзина увек одговара поузданости кретања. Када је оријентисање јако
тешко (на пример на стрмим падинама или на терену са пуно детаља) не бисте смели да
трчите пребрзо. Да употребимо терминологију из голфа: "Не користите ваш брзи штап
када сте на зеленом." (Односно: Не залећите се кад сте на леду.)

ЗАКЉУЧАК
На неким местима у овој књизи навели смо аналогију са другим спортовима у циљу
појашњења и разумевања најважнијих ствари у оријентирингу. Сећате се цросс-цоунтрy
скијаша који прво ставља своје скије у припремљене канале пре стартовања трке - ми
оријентишемо карту, да бисмо били сигурни да идемо у правом смеру.
Сећате се стрелца који пажљиво нишани пушком своју мету – ми такође морамо циљати у
правом смеру. У пракси стрелац има лакши задатак јер се метак креће право пошто он
повуче окидач. У оријентирингу ви сте „метак“ и морате бити сигурни да добро циљате
сваки пут при промени смера кретања.
Такође бисмо могли још да поменемо играча голфа, који, када се приближи рупи, обраћа
посебну пажњу и комплетно се концентрише са циљем да не промаши. Само
замислите на колико контролних и нападних тачака бисмо могли избећи грешке да смо
увежбали концентрацију као играч голфа.
У закључку, желимо да упоредимо оријентирца - такмичара са возачем аутомобила.
Ставите себе иза волана, који имате право испред себе (користите карту и компас). Увек
крећете првом брзином, а онда, тамо где је безбедно, идете већим степеном преноса
(контролишите брзину). Пажљиво гледате испред себе и са страна и кочите када
предвидите упадање у невољу (предвиђајте да бисте избегли грешке). Ви управљате да
останете на путу (пратите намеравану линију). Ауто се мора увек одржавати у исправном
стању и због тога вежбајте технике оријентиринга!
СРЕЋНО У ШУМИ !
Bertil Norman – Arne Yngström
1

Ово је још један од типичних примера за дилему у коришћењу термина ПРАВАЦ и СМЕР. Јасно је да се у суштини
ради о смеру кретања али се у нашем уобичајеном говору најчешће користи термин ПРАВАЦ.
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