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Wstęp
Na arenie międzynarodowej Orientacja Precyzyjna (Trail-O) zadebiutowała w roku 1994, kiedy to
odbyły się pierwsze Mistrzostwa Europy. W 1999 roku International Orienteering Federation zadecydowała
o rozgrywaniu zawodów o Puchar Świata w Orientacji Precyzyjnej, a w 2004 roku odbyły się pierwsze
Mistrzostwa Świata i są one rozgrywane corocznie, natomiast w roku 2013 po raz pierwszy rozegrano
Mistrzostwa Polski w tej dyscyplinie Orientacji Sportowej.
Skąd się wzięła i czym jest Orientacja Precyzyjna? Orientacja Precyzyjna zaczęła się rozpowszechniać
w krajach wysoko rozwiniętych jako jeden ze sposobów walki z wykluczeniem społecznym osób mających
istotne ograniczenia sprawności ruchowej i jest adresowana szczególnie do nich. W odróżnieniu
od zawodów w Biegu na Orientację, Narciarskim Biegu na Orientację, czy też w Rowerowej Jeździe
na Orientację, w których o miejscu zajętym przez zawodnika decyduje czas pokonania trasy, w Orientacji
Precyzyjnej sprawność motoryczna zawodników nie ma wpływu na rezultaty rywalizacji. Orientacja
Precyzyjna polega na umiejętności interpretacji treści mapy i porównywania jej ze szczegółami nieznanego
przed startem terenu. Wymaga ona posiadania umiejętności dokładnego czytania mapy, posługiwania się
kompasem, koncentracji w warunkach stresu, szybkiego podejmowania decyzji, interpretacji terenu
oraz oceny odległości.
Długość trasy nie powinna przekraczać 3500 m i powinna ona być tak zbudowana, aby najmniej
mobilni zawodnicy, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich z niskim zawieszeniem i napędzające
je oraz osoby poruszające się powoli i z trudnością, mogły pokonać trasę mieszcząc się z łatwością
w dopuszczalnym limicie czasu. Zawody rozgrywane są w formule OPEN, czyli mogą w nich startować także
zawodnicy w pełni sprawni, z tym, że istnieje oddzielna klasyfikacja dla osób mających ograniczenia
ruchowe potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi (kategoria „PARA” – od
„Paraolympic”).
Zawodnicy przemieszczający się wyłącznie wzdłuż dróg lub ścieżek odwiedzają - zwykle w zadanej
kolejności - oznaczone w terenie punkty podejmowania decyzji i używając otrzymanej mapy
oraz korzystając z kompasu, wybierają, który z kilku (1-6) widocznych w terenie punktów kontrolnych jest
tym znajdującym się w środku okręgu zaznaczonego na mapie i jednocześnie zdefiniowanym za pomocą
piktogramów podanych w opisach punktów kontrolnych. Za każdy prawidłowo zidentyfikowany punkt
kontrolny zawodnik otrzymuje jeden punkt. Ponadto na jednym lub kilku punktach mierzy się czas, jaki
upływa od chwili podania zawodnikowi mapy do chwili udzielenia przez niego odpowiedzi dotyczącej
prawidłowości położenia punktu kontrolnego. Za udzielenie nieprawidłowej odpowiedzi na punkcie
kontrolnym z pomiarem czasu w konkurencji PreO zawodnikowi dolicza się sekundy karne za każdą
nieprawidłową odpowiedź. Zawodnicy są klasyfikowani na podstawie liczby uzyskanych punktów, a przy
równej ich liczbie, na podstawie czasu podejmowania decyzji na punktach, na których ten czas jest
mierzony (z uwzględnieniem ewentualnych kar czasowych).
Lampiony widoczne z punktu podejmowania decyzji oznacza się literami „A”... „F” od lewej
do prawej, niezależnie od odległości, w której się znajdują. Zawodnik podaje odpowiedź „Alpha”
lub „Bravo”, lub „Charlie”... lub „Foxtrot”. Może się także zdarzyć, iż żaden z widocznych lampionów nie
znajduje się w miejscu odpowiadającemu środkowi okręgu zaznaczonego na mapie oraz opisowi i wówczas
zawodnik powinien takiej odpowiedzi („Zero”) udzielić.
Zawody w Orientacji Precyzyjnej są rozgrywane w dwu konkurencjach – PreO i TempO. Trasa PreO
składa się z wielu punktów, na których nie dokonuje się pomiaru czasu podejmowania decyzji i kilku
(zwykle 1-2), na których czas podejmowania decyzji jest mierzony, natomiast trasa TempO składa się
wyłącznie z punktów, na których dokonuje się pomiaru czasu podejmowania decyzji. Konkurencja ta

rozgrywana jest wyłącznie w kategoriach najbardziej doświadczonych zawodników (tzw. Elita). Zawodnicy
mogą poruszać się pieszo, na wózku inwalidzkim z napędem ręcznym lub elektrycznym, na rowerze dwulub trójkołowym z napędem nożnym lub ręcznym lub w inny sposób z wykorzystaniem powszechnie
znanych pomocy. Używanie pojazdów z silnikami spalinowymi lub wieloosobowych pojazdów
elektrycznych jest zabronione.
Zawodnicy rywalizują ze sobą w kategoriach wiekowych i grupach wyczynowych. Kategoria Open
obejmuje wszystkich zawodników bez względu na płeć, wiek i stopień niepełnosprawności, w tym kategoria
Open Młodzik – zawodników do lat 14. Kategorie Para i Para-Młodzik – obejmują zawodników bez względu
na wiek i płeć, których niepełnosprawność – potwierdzona przez lekarza - istotnie ogranicza ich możliwości
ruchowe. Typowymi przykładami niepełnosprawności uprawniającej do startu w tych kategoriach są
np. konieczność stałego używania wózka inwalidzkiego; konieczność stałego używania kul; zmniejszona
sprawność kończyny/kończyn górnych uniemożliwiająca trzymanie mapy i potwierdzenia obecności
na punkcie kontrolnym lub wszczepienie endoprotezy stawu biodrowego/kolanowego, amputacja
lub wrodzone deformacje kończyn, a także choroby i urazy centralnego układu nerwowego. Do udziału
w zawodach w Orientacji Precyzyjnej w kategorii Para nie kwalifikują zawodnika takie czynniki jak np. wiek;
uczucie bólu; brak kondycji; zaburzenia widzenia czy niepełnosprawność intelektualna. Zawodnicy
doświadczeni rywalizują ze sobą w kategoriach Elitarnych: E-Open, E-Para, E-Open Młodzik i E-Para
Młodzik.
Międzynarodowe przepisy, regulaminy i wiele dodatkowych informacji na temat Orientacji
Precyzyjnej można znaleźć na stronach internetowych www.orienteering.org i www.trailo.org, a swoje
aktualne umiejętności przetestować np. na symulatorze „TempO Game” znajdującym się na stronie
www.trailo.it. Polskie przepisy i regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej PZOS
(www.zielonysport.pl).
Niniejsza wersja przewodnika po Orientacji Precyzyjnej jest wersją wstępną, znajdującą się w
początkowej w fazie opracowywania i będzie jeszcze wielokrotnie uzupełniana i poprawiana, jednak ze
względu na zbliżający się termin organizowanych przez nas zawodów, postanowiliśmy ją udostępnić.

Umiejętności wstępne
Przystępując do zawodów powinno się znać symbole stosowane na mapach oraz do opisywania
punktów kontrolnych. Na punktach kontrolnych bez pomiaru czasu można sobie, co prawda poradzić mając
ze sobą odpowiednie materiały w formie wydruków, ale na punktach, na których dokonywany jest pomiar
czasu zabraknie go na zajrzenie do ww. materiałów.
Na początek warto poznać przynajmniej z grubsza symbole i opisy punktów kontrolnych, które
dostępne są w pełnej wersji w języku angielskim np. na stronie internetowej IOF: www.orienteering.org,
natomiast w języku polskim w wersji skróconej można je znaleźć np. na stronie internetowej
www.rollski.pl.

Mapa
Na zawodach najczęściej stosowane są mapy w skali 1:4 000 lub 1:5 000 wykonane zgodnie
z międzynarodowymi normami dla biegowych map sprinterskich (ISSOM 2007), ale na niektórych zdarzają
się także mapy wykonane w skali 1:5 000 wykonane według norm dla biegowych map leśnych (ISOM 2000).
Trasa naniesiona jest na mapę kolorem fioletowym, przy czym trójkąt równoramienny oznacza
start, okrąg – punkt kontrolny (dokładnie w środku tego okręgu powinien znajdować się prawidłowo
usytuowany lampion), natomiast dwa współśrodkowe okręgi symbolizują metę. Linia przerywana oznacza
obowiązkowy odcinek trasy, który najczęściej jest także oznaczony w terenie. Na mapie oznacza się
dodatkowo przeszkody (poprzeczną kreską) oraz odcinki dróg lub ścieżek, na które wstęp jest zakazany.
Okręgi oznaczające punkty kontrolne mogą być ze sobą połączone odcinkami linii prostej,
ale niekiedy nie łączy się ich, jeśli kolejność punktów kontrolnych oraz układ dróg narzuca jednoznacznie
sposób pokonywania trasy (tj. kolejność odwiedzani poszczególnych punktów kontrolnych) .
Przykład map (wykreślonych wg norm ISSOM 2007) z naniesioną trasą zaprezentowany jest poniżej.

Przykładowa trasa wykreślona za zastosowaniem odcinków
łączących poszczególne punkty kontrolne

Przykładowa trasa wykreślona z pominięciem odcinków
łączących poszczególne punkty kontrolne

Opisy punktów kontrolnych
Opisy punktów kontrolnych precyzują ustawienie punktu kontrolnego. W pierwszej kolumnie
podany jest kolejny numer punktu, w drugiej liczba lampionów ustawionych w tym punkcie (A, jeden; A-B,
dwa; A-C, trzy itd.). W trzeciej kolumnie podaje się za pomocą strzałek wskazujących kierunki świata, który
z takich samych obiektów znajdujących się w zaznaczonym na mapie okręgu jest właściwym (np.
południowy). W czwartej kolumnie podaje się o jaki obiekt chodzi (np. kamień), a w piątej dokładniej się go
charakteryzuje (np. płaski). W szóstej kolumnie zaznacza się, że chodzi o rozwidlenie lub skrzyżowanie
obiektów (np. dróg, drogi i rowu) lub podaje charakterystyczne wymiary). W siódmej kolumnie podaje się
usytuowanie lampionu względem obiektu (np. z północnej strony), a w ostatniej, ósmej, czasami podaje się
kierunek patrzenia na obiekt z punktu podejmowania decyzji (np. ze wschodu).

Sprzęt
Podstawowym sprzętem przydatnym w Orientacji Precyzyjnej jest kompas (busola), który
wykorzystuje się zarówno do orientacji mapy, jak i wyznaczania kierunków na mapie i w terenie. Nie jest on
niezbędny, ponieważ zawodnicy przemieszczają się wzdłuż obiektów liniowych, według których bez
problemu można zorientować mapę, jednak przy użyciu kompasu precyzja wyznaczania kierunku na mapie
i w terenie jest znacznie większa.
Dozwolone jest również stosowanie szkieł powiększających, natomiast zakazane jest używanie
lornetek, lunet czy teleskopów.

Materiały dodatkowe
Dodatkowe materiały dotyczące Orientacji Precyzyjnej można znaleźć na wielu stronach
internetowych, przy czym kilka odsyłaczy do reprezentatywnej ich części została zebrana na stronie
www.orientujsienawat.pl w zakładce „Jak zacząć?”.

Przykłady
Na kolejnych stronach przedstawiono przykłady zadań, jakie musi rozwiązać zawodnik biorący
udział w zawodach w Orientacji Precyzyjnej.

Mapa z trasą i widok na punkt kontrolny (PK) nr 1 z punktu podejmowania decyzji (PD)

Do punktu tego docieramy ze startu poruszając się po chodniku i skręcając na zakręcie w prawo. Po osiągnięciu
znacznika punktu podejmowania decyzji, w którym ustawiony jest stojak wyposażony w perforator, mapa powinna
być zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej. Mapę można zorientować według kompasu lub np. ustawić obraz
chodnika na którym stoimy tak, aby był on równoległy do rzeczywistego chodnika w terenie.
Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na
PK ustawiony jest zestaw 5 lampionów (A-E), które
są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy
i identyfikujemy je od lewej jako A, B, C, D i E.
Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion
znajduje się na północ od charakterystycznego
drzewa, czyli – biorąc pod uwagę ustawienie
mapy – z jego lewej strony. Porównując
informacje odczytane z mapy z tym,
co
widzimy
w
terenie,
uznajemy,
że prawidłowo ustawiony jest lampion A i zaznaczamy taką
odpowiedź poprzez odciśnięcie kleszczy perforatora w okienku A karty
startowej. Gdyby to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu
podejmowania decyzji, wówczas odpowiedzi należy udzielić posługując się
międzynarodowym alfabetem fonetycznym (Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot,
Zero), w tym przypadku prawidłowa odpowiedź to oczywiście „Alpha”.
Lampiony ustawione na punkcie kontrolnym możemy zauważyć jeszcze zanim dotrzemy do punktu PD,
mogą one być również widoczne, jeśli przemieśmy się dalej. W niektórych przypadkach poruszanie się w jedną
lub drugą stronę może ułatwić identyfikację prawidłowego lampionu, gdyż mogą wówczas być widoczne dodatkowe
obiekty niewidoczne z punktu PD, jednak należy pamiętać, aby decyzję podejmować właśnie z punktu PD, gdyż jeśli
zatrzymamy się w innym miejscu, to możemy nie być w stanie określić kolejności lampionów lub mogą one zamienić
się miejscami, co można zaobserwować na kolejnych zdjęciach.
W prezentowanym przykładzie widoczna zamiana kolejności lampionów C, D i E nie ma co prawda znaczenia,
ale gdyby z mapy (i znajdujących się na niej opisów punktów kontrolnych) wynikało, że prawidłowo ustawiony jest
np. lampion D, to zamiana ich kolejności spowodowana patrzeniem z różnych miejsc byłaby już istotna.

Widok na punkt kontrolny nr 1 z punktu podejmowania decyzji

Widok na punkt kontrolny nr 1 po przesunięciu się nieco w prawo od punktu podejmowania
decyzji - nie można zidentyfikować, który z lampionów należy uznać za C, a który za D (co
prawda w tej konkretnej sytuacji nie ma to znaczenia, jednak w innej może mieć)

Widok na punkt kontrolny nr 1 po przesunięciu się dalej w prawo od punktu podejmowania Widok na punkt kontrolny nr 1 po przesunięciu się w lewo od punktu podejmowania decyzji decyzji - lampiony A i B są trudne do rozróżnienia oraz zmieniła się kolejność lampionów D i E zmieniła się kolejność lampionów C, D, E (w tym konkretnym przypadku nie ma to znaczenia)

Mapa z trasą i widok na punkt kontrolny nr 2 z punktu podejmowania decyzji

Z PK nr 1 do PK nr 2 przemieszczamy się po chodniku zawracając początkowo w stronę, z której przybyliśmy do PK
nr 1. Patrząc na mapę zauważamy, że nie możemy skręcić w pierwszy chodnik w prawo, gdyż tam zaznaczona
poprzeczną fioletową kreską przeszkoda (schody) uniemożliwiająca pokonanie tego wariantu trasy np. przez osoby
jadące na wózkach (nawet jeśli teoretycznie jesteśmy w stanie zejść po schodach, to należy taki zakaz respektować
pod groźbą dyskwalifikacji). Przemieszczamy się więc dalej i w zależności od własnych możliwości możemy skręcić
w drugi chodnik w prawo (droga krótsza, ale bardziej nieco stroma, co zauważamy widząc, że warstwice na tym
odcinku są trochę bliżej siebie) lub poruszamy się dalej alejką, a następnie po chodniku wzdłuż ulicy – ta droga jest
nieco dłuższa, ale mniej stroma. Po osiągnięciu znacznika punktu podejmowania decyzji mapa powinna być
zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej.
Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 4 lampionów
(A-D), które są widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako A,
B, C i D. Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się
na północ od kamienia, czyli – biorąc pod uwagę ustawienie mapy – z jego prawej
strony. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie,
uznajemy, że prawidłowo ustawiony jest lampion D i zaznaczamy taką
odpowiedź poprzez odciśnięcie kleszczy perforatora w okienku D karty
startowej. Gdyby to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu
podejmowania decyzji, wówczas należałoby odpowiedzieć „Delta”.
Widok, jaki widzielibyśmy gdybyśmy chcieli podjąć
decyzję patrząc z innego punktu niż ten, w którym znajduje
się znacznik PD, można zobaczyć na kolejnych zdjęciach.
Gdybyśmy przemieścili się w lewo, wówczas jeden
z lampionów może stać się niewidoczny, a jeśli
przesunęlibyśmy się w prawo, wówczas
lampiony A i B zamienią się kolejnością.

Widok na punkt kontrolny nr 2 z punktu podejmowania decyzji

Widok na punkt kontrolny nr 2 po przesunięciu się w nieco prawo od punktu podejmowania
decyzji - następuje zamiana kolejności lampionów A i B oraz C i D

Widok na punkt kontrolny nr 2 po przesunięciu się nieco w lewo od punktu podejmowania
decyzji - lampion C jest mało widoczny, a ponadto zamieniła się kolejność lampionów B i C

Na naszych przykładach lampiony, na które patrzymy, znajdują się w niewielkiej odległości
i są bardzo dobrze widoczne. Dla kontrastu prezentujemy jak widoczne były lampiony A-D
z jednego z punktów podejmowania decyzji podczas zawodów O-Ringen 2013 w Szwecji.

Mapa z trasą i widok na punkt kontrolny nr 3 z punktu podejmowania decyzji

Z PK nr 2 do PK nr 3 przemieszczamy się po chodniku przy czym nie wolno wejść na ścieżki i części chodnika
przekreślone na mapie krzyżykiem, a w terenie przegrodzone taśmą (poza tym w żadnym wypadku podczas
zawodów nie wolno schodzić ze ścieżek, chodników lub alejek). Po osiągnięciu znacznika punktu podejmowania
decyzji mapa powinna być zorientowana tak, jak jest pokazane poniżej.
Z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że na PK ustawiony jest zestaw 5 lampionów (A-E), które są widoczne z
miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je od lewej jako A, B, C, D i E.
Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje się między
drzewami. Porównując informacje odczytane z mapy z tym, co
widzimy w terenie, uznajemy, że prawidłowo ustawiony jest
lampion C i zaznaczamy taką odpowiedź poprzez odciśnięcie
kleszczy perforatora w okienku C karty startowej. Gdyby
to był punkt, na którym dokonuje się pomiaru czasu
podejmowania decyzji, wówczas należałoby
odpowiedzieć „Charlie”. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że sędzia mierzący czas zatrzymuje go w
chwili usłyszenia pierwszej odpowiedzi, należy więc mieć
się na baczności, aby nie odliczać sobie kolejnych lampionów
na głos (A..., B..., C lub Alpha..., Bravo..., Charlie), gdyż jeśli
sędzia to usłyszy, to ma obowiązek zatrzymać czas już po A (Alpha) i
zapisać nieprawidłową odpowiedź, nawet jeśli to ostatnie „Charlie”
będzie jakoś wyróżnione, np. powiedziane głośniej, z naciskiem lub
powtórzone.

nich,
środkiem
kontrolnych

Lampiony B i D co prawda także znajdują się między tymi drzewami, jednak ze
względu na to, że nie znajdują się pośrodku między nimi, a w ich bezpośredniej
bliskości uznajemy, że nie są one ustawione prawidłowo. Gdyby chodziło o któryś z
wówczas środek okręgu oznaczającego na mapie punkt kontrolny pokrywałby się ze
jednego lub drugiego okręgu oznaczającego na mapie drzewo, a w opisach punktów
byłoby sprecyzowane z której strony drzewa znajduje się prawidłowo ustawiony lampion.

Mapa z trasą i widok na punkt kontrolny nr 3 z punktu podejmowania decyzji przy innym wariancie ustawienia lampionów

Prezentowany teraz przykład z pozoru nieznacznie różni się od poprzedniego – tylko w opisach punktów kontrolnych
podana jest mniejsza liczba lampionów w zestawie, natomiast środek okręgu oznaczającego usytuowanie lampionu
znajduje się dokładnie w tym samym miejscu co poprzednio. Mapa oczywiście powinna być zorientowana tak, jak
poprzednio, co jest pokazane poniżej.
Jak już wspomniano, z opisów punktów kontrolnych odczytujemy, że
na PK ustawiony jest zestaw 4 lampionów (A-D), które są
widoczne z miejsca, w którym jesteśmy i identyfikujemy je
od lewej jako A, B, C i D.
Z opisów wynika także, że prawidłowy lampion znajduje
się między drzewami. Porównując informacje
odczytane z mapy z tym, co widzimy w terenie,
uznajemy, że żaden z widocznych lampionów nie jest
ustawiony prawidłowo, więc zaznaczamy na karcie
startowej lub podajemy ustnie sędziemu odpowiedź Z
(„Zero”).
Lampiony B i D co prawda także znajdują się między tymi drzewami,
jednak, jak poprzednio, ze względu na to, że nie znajdują się pośrodku
między nimi, a w ich bezpośredniej bliskości uznajemy, że nie są one
ustawione prawidłowo.

Mapa z trasą i widok na punkt kontrolny nr 3 z punktu podejmowania decyzji przy innym usytuowaniu punktu kontrolnego

Kolejna modyfikacja poprzedniego przykładu – tym razem środek okręgu oznaczającego na mapie PK nr 3,
jest na środku okręgu oznaczającego na mapie północno-wschodnie drzewo, natomiast z opisów punktów
kontrolnych wynika, że prawidłowy
lampion spośród czterech (A-D), które tutaj ustawiono, znajduje się
po północnej stronie tego drzewa.
Mapa oczywiście powinna być zorientowana tak, jak
poprzednio (patrz poniżej), więc z porównania informacji
odczytanych z mapy z tym, co widzimy w terenie,
uznajemy, że żaden z 4 widocznych lampionów nie
jest ustawiony prawidłowo (a wiemy, że są tylko 4
lampiony, bo w opisach mamy napisane A-D), więc
zaznaczamy na karcie startowej lub podajemy ustnie
sędziemu odpowiedź Z („Zero”).
Lampiony C i D co prawda znajdują się w pobliżu tego
właśnie drzewa, jednak, widzimy, że jeden z nich ustawiony
jest przed drzewem, a drugi z jego lewej strony, co – odnosząc to
do kierunków świata oznacza, że jeden z nich znajduje się na
południe, a drugi na południowy zachód od drzewa, co oznacza, że nie
są one ustawione prawidłowo.
Wszystkie przypadki możliwych opisów punktu kontrolnego nr 3
uwzględniających położenie punktu kontrolnego przy północno-wschodnim
drzewie wraz z prawidłowymi rozwiązaniami pokazano poniżej:

Na kolejnych stronach pokazane są przykłady zadań do samodzielnego rozwiązania. Dla każdego punktu
kontrolnego, na podstawie tego co widać z punktu podejmowania decyzji oraz kolejnych fragmentów mapy
i odpowiadających im opisów punktu kontrolnego należy wybrać prawidłową odpowiedź, pamiętając, że może to być
także „Z”. Jeśli będzie się dodatkowo mierzyć czas podejmowania decyzji, to będzie to symulacja konkurencji TempO.
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Pokazane dotychczas przykładowe zadania, były stosunkowo łatwe do rozwiązania, niemniej mogą zdarzyć się
sytuacje wymagające głębszej analizy mapy. Co na przykład zrobić, jeśli z punktu podejmowania decyzji, co prawda,
widoczne są lampiony, ale nie widać obiektu, na którym ustawiony jest punkt kontrolny?

Powyżej pokazano przypadek, w której z punktu podejmowania decyzji widać pojedynczy lampion, a z opisów punktu
kontrolnego na mapie wynika, iż w tym miejscu powinien być tylko jeden lampion, więc z pozoru sytuacja jest
oczywista. Problem polega jednak na tym, że rów, na którego końcu powinien być usytuowany lampion znajduje się,
na niewidocznym z miejsca stania stoku. Należy postawić sobie pytanie, jak sprawdzić, czy widoczny lampion jest
usytuowany prawidłowo (odpowiedź „A”), czy też jest ustawiony w innym, niż powinien być miejscu?
Gdyby na mapie były zaznaczane miejsce, gdzie znajdują się punkty podejmowania decyzji, to można by było
sprawdzić ustawienie widocznego lampionu, np. wg kompasu, jednak punkty te nie są zaznaczane. W znalezieniu
rozwiązania tego zadania pomaga analiza wzajemnego usytuowania obiektów na mapie.

Analizując mapę można zauważyć, że linia przechodząca przez znajdujące się na lewo skrzyżowanie i inny obiekt
(skrzynka elektryczna) wskaże niewidoczny koniec rowu. Jak widać na zdjęciu powyżej, widoczny ze skrzyżowania
lampion znajduje się na ww. linii, jednak nadal nie wiadomo czy jest on ustawiony na końcu rowu, czy też znajduje
się nieco bliżej lub dalej. Można próbować ocenić odległość na oko, ale może jest dokładniejszy sposób?

Analizując wzajemne usytuowanie obiektów na mapie można także zauważyć, że koniec rowu znajduje się również
na linii przechodzącej przez kamień znajdujący się po drugiej stronie drogi oraz charakterystyczne drzewo na
polanie, na której skraju znajduje się punkt kontrolny. Po przesunięciu się w prawo i ustawieniu się na tej linii,
można sprawdzić, że linia przechodząca przez kamień i drzewo przechodzi także przez widoczny w tego miejsca
lampion. W tej chwili sytuacja staje się oczywista – koniec rowu znajduje się w punkcie przecięcia linii
przechodzących przez wytypowane obiekty, a ponieważ w tym miejscu znajduje się także jedyny widoczny
lampion, to jst on usytuowany prawidłowo, czyli należy na karcie startowej zaznaczyć odpowiedź „A” („Alpha”).
Zaprezentowane dotychczas opisy i przykłady nie wyczerpują w żaden sposób różnorodnych zadań, a którymi
może zetknąć się zawodnik, ani sposobów rozwiązywania tychże zadań, niemniej miały na celu wprowadzenie
Czytelnika, szczególnie rozpoczynającego przygodę z Orientacją Precyzyjną, w temat i danie mu inspiracji
do samodzielnego rozwiązywania zadań na leśnych lub parkowych trasach.
c.d.n.

Mapa z trasą konkurencji PreO Mistrzostw Polski w Orientacji Precyzyjnej organizowanych przez sekcję Orientacji Sportowej KU AZS WAT w roku 2015 (mapa, którą zawodnik otrzymywał w chwili startu)

Karta startowa z zawodów w Orientacji Precyzyjnej organizowanych przez sekcję Orientacji Sportowej KU AZS WAT w roku 2014, którą zawodnik otrzymywał w biurze zawodów i na której dokonywał potwierdzeń

Mapa z z punktu kontrolnego z pomiarem czasu z zawodów w Orientacji Precyzyjnej organizowanych przez sekcję Orientacji Sportowej KU AZS WAT w roku 2014 (mapa, którą zawodnik otrzymywał w chwili rozpoczęcia pomiaru czasu)

Mapa z punktu kontrolnego z pomiarem czasu z zawodów w Orientacji Precyzyjnej organizowanych przez sekcję Orientacji Sportowej KU AZS WAT w roku 2014 (druga mapa, którą zawodnik otrzymywał na punkcie pomiaru czasu)

Arkusz rozwiązań zadań z zawodów w Orientacji Precyzyjnej organizowanych przez sekcję Orientacji Sportowej KU AZS WAT w roku 2014 (mapa, którą zawodnik otrzymywał po zakończeniu zawodów)

