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SISSEJUHATUS
• Punktis 1.1 tuleb selgeks teha mõisted:
• must/shall/required – absoluutne nõue
• must not/shall not - absoluutne nõue (eitav)
• should/recommended – soovituslik
• should not/not recommended – mittesoovituslik
• may/optional - valikuline



PÕHINÕUDED
• Liigutakse suurtel kiirustel pea aegu alati teedel 

ja radadel, mistõttu on loetavus oluline
• Kui lõikamine on keelatud, siis polegi kõik 

detailid kuskil keset metsa kuigi olulised
• Aus kaart järgib nõuded, annab selge pildi, ei 

sisalda ebavajalikke objekte, on üldistatud hästi 
ning näitab selgelt, kust võib sõita ja kust mitte



PÕHILINE
• Baasmõõtkava tavakaartidel on 1:15000 ja 

sprindikaartidel 1:5000
• Veteranidele võib 1:7500 kaart olla 2× suurend.
• A3-st suuremaid kaarte tuleks vältida

distants mõõtkavad
kaardi leppemärkide 

suurendus
raja leppemärkide 

suurendus

tavarada
1:15000 1 × 1 ×

1:12500 1,2 × 1,2 ×

1:10000 1,5 × 1,5 ×

ühisstart, lühirada, teade 1:10000 1,5 × 1,5 ×

1:7500 1,5 × 1,5 ×

sprint, sprinditeade 1:7500 1,5 × 1,5 ×

1:5000 1,5 × 1,5 ×



GRAAFILINE KORREKTSUS



LÕIKAMINE LUBATUD VÕI MITTE
• Sellest võib sõltuda leppemärkide valik
• lõikamine keelatud

• lõikamine lubatud



TEED JA RAJAD
• Kui tee/rada pole ühendatud, siis see olgu selgelt 

arusaadav
• Kitsas või lai rada – piir läheb ca 1,5 m pealt
• Kiiruste klassid kiire 75...100%, keskmine 

50...75%, aeglane 25...50%, väga aeglane 0...25% 
tuleb määrata parimate sportlaste seisukohast



SÕIDETAVAD ALAD
• Sõidetav lagendik või sõidetav metsaalune

• Sõidetavad sihid



MUUD NÄHTUSED
• Reljeef olgu pigem rohkem üldistatud
• Nö Heleroheline mets on kehva nähtavusega
• Kui rada läheb läbi hoovide, siis taust olgu 

valgega



VALIKULISED LEPPEMÄRGID
• On mitmeid leppemärke, mis on valikulised ehk 

mida ei pea ilmtingimata kaardistama, nt 
väikesed uhtorud, tipud, kivid, hea nähtavusega 
halva sõidetavusega mets, üksikud puud ja 
põõsad, madalad aiad ja müürid



RAJALEPPEMÄRGID
• Järjekorranumbri järel on tunnusnumber
• Võib kasutada KP rõngas tsenterpunkti
• Ristuv jooneke on takistus, nt tõkkepuu, 

maha langenud puu vms
• Siksakitud on keelatud teelõik
• Ristid teel või rajal näitavad kohta, kust 

ei tohi läbi sõita piki teed või rada. Küll 
on aga tee või raja risti ületamine 
lubatud                                        Ohtlik koht
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SISSEJUHATUS
• Sprint on kiire, mis toimub kiiresti joostavatel 

maastikel
• Oluline on näidata, kas objekt on läbitav või 

mitte
• Kõik peab olema kiirelt jooksult loetav ja selge
• Mõisted shall, must, may jne kehtivad ka siin



PÕHINÕUDED
• Objekte saab kaardistada reaalse kuju ja 

suuruse põhjal
• Ebaolulisi objekte ei ole vaja kaardistada, nt 

postid, hüdrandid jms
• Paksud mustad jooned – objekte on keelatud 

ületada, keskmised mustad jooned – ületatavad 
objektid, peenikesed mustad jooned – astmed, 
ääred

• Maksimaalselt 2 tasandit tuleb kaardistada



PÕHILINE
• Mõõtkava on 1:4000, mida võib veteranidele 

suurendada 1:3000-le
• Samakõrgusjoonte vahe on 2,0 või 2,5; suurte 

kõrgustega maastikul 5,0 meetrit
• A3-st suuremaid kaarte tuleks vältida



GRAAFILINE KORREKTSUS
• Ületamatute objektide vahe 0,4 mm, kahe 

joonobjekti või samavärvi joon- ja pindobjekti 
vahe 0,15 mm, ületamatute objektide vahed 1,0 
mm



RELJEEF, KIVID & KALJUD, VESI
• Muutusi võrreldes ISSprOM2019 1. versiooniga ei 

ole
• Samakõrgusjooned tuleb katkestada treppidel



TAIMESTIK
• Metsa läbitavuse klassid kiire jooks 80...100%, 

aeglane jooks 60...80%, kõndimine 20...60%, 
võitlemine 0...20% tuleb määrata parimate 
sportlaste seisukohast (kiirus tüüpilises metsas)

• Tagasi tuli nn tumeroheline värv ületamatu 
taimestiku kujutamiseks, mis on sportlaste 
seisukohast väga oluline, et teada, milline 
taimestik on lubatud ja milline keelatud 
läbimiseks.



INIMTEKKELISED OBJEKTID
• Tihe ja hõre liiklus on subjektiivsed nähtused
• Tunnelid ja sillad
• Kahetasandilise

kompleksi ülemine
tasand – uus
leppmärk

• Muus osas
muutusi ei ole



INIMTEKKELISED OBJEKTID
• Avaldati dokument „Guidelines For Mapping and 

Course Planning in Complex Urban Structures on 
Sprint Orienteering Maps“

• Tegemist on problemaatilise teemaga
• Oluline on ausus, võrdsus, selgus ja arusaadavus
• Keerulisi ja kaardistamatuid maastikke ei tohi 

kasutada

Kahjuks ei ole hoone kohta sellist
viirutusega leppemärki



INIMTEKKELISED OBJEKTID



INIMTEKKELISED OBJEKTID



INIMTEKKELISED OBJEKTID



INIMTEKKELISED OBJEKTID
• Nii ikka ei saa...



VIITED
• Kaardistusnormid:
• https://orienteering.sport/iof/mapping/
• RO kaartide kohta selgitavat:
• https://orienteering.sport/mtbo/internal/mtbo-

maps/map-working-group/
• O-wiki:
• https://omapwiki.orienteering.sport/
• Facebooki grupp:
• https://www.facebook.com/groups/485564718218
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https://orienteering.sport/iof/mapping/
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Jõudu tööle!


