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Вводиться в дію замість «Опису легенд КП» 2008 року.
Основні зміни порівняно з виданням 2008 року:
1) Додатковий рядок, що показує відстань від лінії старту до початку орієнтування.
2) Нові піктограми для траншеї, забороненої області.
3) Піктограма «згин» переведена зі стовпця G до стовпця F.
4) Виключені піктограми для радіо-відео-КП.
5) Назви піктограм та опис приведені у відповідність з термінологією УЗ ФСОУ-ISOM 2017.
6) Нова нумерація піктограм через додавання та виключення.
7) У цілому тексті внесений ряд незначних змін, щоб забезпечити подальше уточнення щодо
використання знаків.

ВСТУП
Спортивне орієнтування є видом спорту, розповсюдженим у всьому світі. Мета цього
документу полягає в застосуванні умовних знаків (далі - піктограм) для опису об’єктів як
стандартного способу в усіх країнах, щоб розуміти легенди КП без необхідності
перекладу та уникнути неоднозначного тлумачення. У цьому документі показано, як для
цього слід використовувати піктограми.
ЯК ЗАСТОСОВУВАТИ ЛЕГЕНДИ КП
Мета опису полягає також в тому, щоб забезпечити чітку ідентифікацію об’єкту КП,
зображеного на карті, а також надати додаткові пояснення щодо розташування знаку КП,
тим самим допомагаючи учаснику краще зрозуміти положення КП на місцевості.
Проте в основному, точка розташування КП має ідентифікуватися за допомогою карти.
Опис легенди та код можуть сприяти в цьому завданні, але слід намагатися
застосовувати короткий та простий опис, мінімально необхідний для визначення місця
розташування КП.
Примітка: опис легенд КП не повинен використовуватися для виправлення помилок
карти.
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ПРИКЛАД ЛЕГЕНД КП
Групи Ч45, Ч50, Ж21
Номер дистанції 5 Довжина 7,6 км

Набір висоти 210 м

Відстань до початку орієнтування 150 м
Старт

Злиття дороги та кам’яного муру

1

101 Згин вузького болота

2

212 Пн.-Зх. малий пагорб, висота 1 м, східний бік

3

135 Між гущавинами

4

246 Середня западина, східна частина

5

164 Східні руїни, західний бік

Розмічена ділянка, що починається від КП, довжина 120 м
6

185 Зруйнований кам’яний мур, Пд.-Сх. кут, ззовні

7

178 Ніс, північно-західна підошва

8

147 Верхня скельна стіна, висота 2 м

9

149 Перетин стежок

Розмічена ділянка від останнього КП до фінішу, довжина 250 м

ФОРМАТ ТАБЛИЦІ ЛЕГЕНД КП
Таблиця легенд КП дистанції для спортивного орієнтування містить наступну
інформацію:
 заголовок, назву вікової групи;
 розташування старту, включаючи дані про відстань від лінії старту до початку
орієнтування, якщо вони не суміщені;
 легенду кожного з КП, а також довжину та характер будь-якої розміченої ділянки,
включеної до дистанції;
 характер шляху від останнього КП до фінішу.
Клітини таблиці повинні мати квадратну форму та розмір під час друку від 5 до 7 мм.
Якщо легенди КП наводяться у текстовому форматі, опис та порядок КП має
максимально відповідати піктограмам.
Заголовок.
Назва вікових груп (додатковий рядок).
Містить назву змагання, перелік вікових груп, яких стосується дистанція.
Код дистанції; довжина дистанції в кілометрах, з точністю до 0,1 км, виміряна від лінії
старту; набір висоти в метрах, що округлюється до найближчих 5 м.
Розташування старту
Показується перед легендами КП, для його опису використовується легенда, як для
звичайного КП. Додатково перед стартом може вводитися рядок, що показує відстань від
лінії старту до початку орієнтування, якщо вони не суміщені.
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Легенди кожного КП
КП перелічуються в порядку, у якому вони повинні бути взяті, і можуть включати
спеціальну інформацію, наприклад, довжина та характер будь-якої розміченої ділянки.
Товста горизонтальна лінія проводиться після кожного третього рядка та з обох боків
рядка спеціальної інформації. Легенда Кп розміщується у 8 стовпцях:
A Номер КП
B Код КП
C Який з однакових об'єктів
D Об'єкт КП
E Характерні риси
F Розміри / Комбінації
G Розташування знаку КП
H Інша інформація
ЗМІСТ СТОВПЦІВ
Кожний КП описується в такий спосіб:
Стовпець А - номер КП
Нумерація КП дається в послідовності, у якій вони повинні бути взяті, крім легенд на
змаганнях з орієнтування по вибору і в цьому випадку цей стовпець або пустий, або в
клітині вказується «вартість» КП.
Стовпець B - код КП
Кодом КП має бути число більше 30.
Стовпець C - який з однакових об'єктів
Цей стовпець використовується, коли більше одного однакового об'єкта потрапляє в
коло КП. Наприклад, південно-східний.
Стовпець D - об'єкт КП
Об'єкт, що показаний на карті в центрі кола, що визначає розташування КП. Наприклад:
галявина; камінь. Опис легенди кожного КП базується на стандарті УЗ ФСОУ-ISOM 2017.
Стовпець E - характерні риси об'єкта
Додаткова інформація про характер об'єкта, якщо потрібно; наприклад, зарослий;
зруйнований.
У певних обставинах також використовується для легенди другого об'єкта КП а також для
застосування піктограм перетину; розвилки/злиття; розташування між об'єктами.
Стовпець F - розміри / комбінації /згин
Розміри об'єкту КП мають надаватися у випадку, якщо об'єкт зображений на карті
позамасштабним (точковим) знаком. Стовпець також використовується для опису
комбінації двох символів (перетин; злиття) та згину.
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Стовпець G - розташування знаку КП
Положення знаку КП відносно об'єкта, наприклад, західний кут (зовні); південне підніжжя.
Стовпець H - інша інформація
Інша інформація, що може бути важливої для учасника, наприклад, пункт підживлення чи
першої допомоги.
Спеціальна інформація
Ці рядки додаються в таблицю легенд КП і надають специфічну інформацію про
характер розмічених ділянок, наприклад, розмічена ділянка 50 м що починається від КП;
обов'язковий прохід.
Шлях від останнього КП до фінішу
Цей рядок показує відстань та характер ділянки від останнього КП до фінішу.
ПОЯСНЕННЯ ПІКТОГРАМ
Там, де є посилання на номер УЗ карти, воно показує відповідність знакам карти згідно з
УЗ ФСОУ-ISOM 2017.
СТОВПЕЦЬ C - ЯКИЙ З ОДНАКОВИХ ОБ'ЄКТІВ
Ці піктограми слід використовувати лише коли потрібно з'ясувати, на якому з декількох
подібних об’єктів встановлений контрольний пункт, тобто об’єкти на карті розташовані
досить близько, так що передбачуваний об’єкт не є очевидним. Уточнення не потрібно,
якщо, наприклад, другий об’єкт лежить біля краю кола контрольного пункту.
0.1

Північний

Найбільш північний із двох або декількох однакових
об'єктів.

0.2

Південносхідний

Найбільш південно-східний із двох або декількох
однакових об'єктів.

0.3

Верхній

Об'єкт розташований вище аналогічного.

0.4

Нижній

Об'єкт розташований нижче аналогічного.

0.5

Середній

Об'єкт розташований серед декількох аналогічних.

СТОВПЕЦЬ D - ОБ'ЄКТИ КП
Стовпець D вказує на об’єкт, на якому розміщений знак КП. Якщо необхідно застосувати
подібну піктограму для другого об’єкту у випадку їх перетину, розвилки/злиття,
розташування між об’єктами, використовується стовпець Е. Не дозволяється
розміщувати дві піктограми у стовпці D.
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Форми рельєфу (розділ 3.1 УЗ ФСОУ-ISOM 2017)
№

Назва

Знак

Опис

ISOM

1.1

Тераса

Рівний майданчик на схилі.

101

1.2

Ніс

Невелике витягнуте підняття або ніс над
навколишньою поверхнею землі.

101

1.3

Улоговина

Витягнуте поглиблення в схилі, що має підйом з 3-х
101
сторін.

1.4

Земляний
обрив

Крутий уступ, що чітко відрізняється від
навколишньої поверхні.

104

1.5

Кар'єр

Розробка щебню, піску чи каміння, що утворилася
на рівному місці або на схилі.

104

1.6

Земляний
вал

Вузький земляний насип, що піднімається над
навколишньою місцевістю; може частково складатися з каміння, як правило штучно створений.

105,
106

1.7

Промоїна

Вузький яр або рів, як правило, сухий, з незадернованими схилами.

107

1.8

Канава

Неглибокий рів, канава, траншея, як правило, сухі.

108

1.9

Горб

Підняття, показане на карті замкнутою
горизонталлю.

101

1.10

Малий пагорб Позамасштабний горб.

109,
110

1.11

Сідловина

Нижня точка між двома вершинами на хребті.

101

1.12

Западина

Пониження, показане на карті замкнутою
горизонталлю.

101

1.13

Мала
западина

Невелика, неглибока, природна западина із
земляними схилами з усіх боків.

111

1.14

Воронка

Вирва, западина із чіткими крутими схилами.
Зазвичай, штучно створена. Використовується з
8.6, щоб показати скелясту воронку.

112,
203

1.15

Нерівний
ґрунт

Помітна ділянка землі із занадто малими або
113,
численними об'єктами, щоб зобразити кожний з них
114
на карті окремо, включаючи нори тварин.
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Назва
Мурашник
(термітник)
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Опис

ISOM

Насип, зроблена мурахами або термітами

Скелі й каміння (розділ 3.2 УЗ ФСОУ-ISOM 2017)
№

Знак

Назва

Опис

ISOM

2.1

Скельна
стіна

Скеля або скельна стіна, яка долається чи не
долається.

201,
202

2.2

Скельний
стовп

Висока природна скеля чи гігантський камінь.

206

2.3

Печера

Вхід у печеру або шахту, грот у скелі.

203

2.4

Камінь

Помітний окремий блок скелі або камінь.

204,
205

2.5

Кам’яний
осип

Ділянка, що вкрита камінням, які неможливо
показати окремо.

208,
209

2.6

Група
каменів

Невелика чітка група каміння, які так тісно лежать,
що не можуть бути зображені окремо.

207

2.7

Кам'янистий Площа, вкрита невеликим камінням або уламками
ґрунт
скель.

210-212

2.8

Гола скеля

Частина скелі, що доступна для бігу, без
рослинності чи ґрунту.

214

2.9

Прохід у
скелях

Розрив між скелями або скельними стінами, прохід
між скелями, розташованими одна проти одної.

201,
202

2.10

Траншея

Скельна тріщина чи окоп, зроблений у скелястому
ґрунті

215

Гідрографія й болота (розділ 3.3 УЗ ФСОУ ISOM-2017)
№

Знак

Назва

Опис

ISOM

3.1

Озеро

Велика площа водойми, яка, зазвичай, не
долається.

301

3.2

Ставок

Невелике озеро, що може містити воду сезонно.

302
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Опис
Вирва чи западина, що заповнені водою.

Ріка, струмок, Природний або штучний водотік, в якому присутній
канава з водою рух води.

3.4

ISOM

303
304305

3.5

Незначний Природний або штучний незначний водотік, що
водний потік може містити воду місцями або сезонно.

306

3.6

Вузьке
болото

Вузьке болото (стояча вода), яке неможливо
зобразити на карті знаком болота.

309

3.7

Болото

Ділянка, що містить воду або має постійну болотну
рослинність.

307,
308

3.8

Суха земля

Острів сухої землі в болоті або між двома
болотами.

307,
308

3.9

Колодязь

Колодязь, фонтан чи облаштоване людьми джерело
води.

311

3.10

Джерело

Джерело води із чітким стоком.

312

3.11

Резервуар

Штучний об’єкт, пов’язаний з водою.

313

Рослинність (розділ 3.4 УЗ ФСОУ-ISOM 2017)
№

Знак

Назва

Опис

ISOM

4.1

Відкритий
простір

4.2

Напіввідкри- Відкрита місцевість із розкиданими деревами
тий простір та/або кущами.

4.3

Узлісся

Край лісу, що уклинюється до відкритого
(напіввідкритого) простору та навпаки

4.4

Галявина

Невелика ділянка усередині лісу, вільна від дерев.

401,
403

4.5

Гущавина

Невелика площа лісу, де рослинність настільки
щільна, що її важко перетинати. Використовується
також для окремих кущів (у спринті).

408,
410,
411

4.6

Лінійна
гущавина

Посаджена лінія дерев або кущів, яку важко
перетинати. Використовується також для

410,
411

Місцевість без дерев: пасовище, поле, пустище.
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живоплоту (у спринті).
4.7

Межа
Чітка границя між різними типами дерев або
рослинності рослинності.

4.8

Острів лісу

Невеликий гай або група дерев на відкритому
просторі.

405,
406

4.9

Окреме
дерево

Дерево на відкритому просторі або видатне дерево
в лісі. Тип пояснюється піктограмами 8.9 - 8.10.

417,
418

4.10

Пень, корч

Пень або корінь поваленого дерева із залишками
ґрунту або без нього.

419

416

Штучні об'єкти (розділ 3.5 УЗ ФСОУ-ISOM 2017)
№

Знак

Назва

Опис

ISOM

Дорога з твердим покриттям або ґрунтова, придатна 502,
для проїзду автотранспорту за нормальних умов.
503

5.1

Дорога

5.2

Стежка,
Видимий слід, зроблений людьми або тваринами.
лісова дорога Слід, доступний для проїзду позашляховиками.

5.3

Просіка

Вузька вирубка, чітка прогалина у лісі, уздовж яких
не прокладені дорога чи стежка

508

5.4

Міст

Пункт переходу через водний потік або інший
лінійний орієнтир.

512

5.5

Лінія електро- Лінія електропостачання, телефонна лінія, канатна
передачі
дорога чи лижний підйомник.

510,
511

5.6

Опора
електролінії

Опора силової або телефонної лінії, канатної
дороги чи лижного підйомника.

510,
511

5.7

Тунель

Прохід під шосе, залізницею тощо.

512

5.8

Мур

Кам'яна чи з подібного матеріалу стіна або насип,
складений з каміння. Використовується разом з
8.11 для зруйнованого муру.

513515

5.9

Огорожа

Огорожа з деревини чи дроту. Використовується з
8.11, для показу зруйнованої огорожі.

516518

5.10

Прохід в
огорожі

Шлях через стіну, огорожу чи інший лінійний об’єкт
або поверх них, ворота або турнікет включно.

519

5.11

Будівля

Дерев'яна, цегельна або кам'яна будівля.

521

8

504507

ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

№

Знак

ВИДАННЯ: 2018 рік

Назва

Опис

Асфальтова- Ділянка землі з твердим покриттям, що
ний майданчик використовується для паркування або інших цілей.

5.12

Залишки зруйнованого будинку.

ISOM

501

5.13

Руїни

523

5.14

Особливий лі- Помітний трубопровід (газ, вода, нафта тощо) на
нійний об’єкт рівні землі, санна чи бобслейна траса.

5.15

Вежа, пілон

5.16

Мисливська Споруда, прибудована до дерева, на якій
засідка
розміщується стрілець або спостерігач.

525

5.17

Межовий знак, кам’яний копець, могила, тригонометричний пункт.

526

5.18

Годівниця

Споруда для підживлення диких тварин.

527

519

Невелика
тераса

Чіткі залишки місця для видобутку деревного
вугілля. Штучна тераса, майданчик на схилі.

530,
115

5.20

Пам'ятник

Статуя, скульптура.

526

5.21

Портик,
арка

Територія з вільним проходом на рівні землі та з
дахом, навіс, прохід у будівлі.

522

5.22

Сходи

Сходи, принаймні, з двох чи більше щаблів.

5.23

Заборонена Територія з обмеженим доступом, квітник чи
територія
ділянка декоративної рослинності.

528,
529

Металева, дерев'яна або цегельна вежа, башта або 524,
пілон.
525

520

Особливі об'єкти
№

ISOM

Назва

Опис

6.1

Особливий
об'єкт

Значення має бути пояснене в технічній інформації.

531

6.2

Особливий
об'єкт

Значення має бути пояснене в технічній інформації.

530

Знак
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Спеціальний національний об'єкт
Як правило, не рекомендується використовувати специфічні піктограми. Якщо є гостра
потреба, їхнє пояснення має бути надане в технічній інформації.
№ Знак
Назва
Опис
7.n

Назва

Опис

Стовпець E - Характерні риси об'єктів
Ці піктограми використовуються, якщо слід додати роз’яснення до карти, щоб учасник
краще міг уявити себе розташування КП.
№

Знак

Назва

Опис

8.1

Низький

Використовується, якщо позитивна форма рельєфу є пологою
чи низькою і це незрозуміло з карти. Приклад: горб, низький.

8.2

Пологий

Використовується, якщо від’ємна форма рельєфу є
пологою і це незрозуміло з карти.

8.3

Глибокий

Використовується, якщо об’єкт рельєфу є глибоким і це
незрозуміло з карти. Приклад: воронка, глибока.

8.4

Зарослий

Погана видимість об'єкту через густу рослинність, коли це
незрозуміло з карти. Приклад: руїни, що зарослі.

8.5

Відкритий

Відсутність рослинності на об'єкті, коли це незрозуміло з
карти. Приклад: болото, відкрите.

8.6

Скелястий, Характеризує поверхню об'єкту КП. Приклад: воронка,
кам'янистий скеляста.

8.7

Болотистий

Показує заболоченість ґрунту на об'єкті КП, коли це
незрозуміло з карти. Приклад: улоговина, заболочена.

8.8

Піщаний

Вказує на піщану поверхню землі в районі КП, коли це
незрозуміло з карти. Приклад: ніс, піщаний.

8.9

Хвойний

Характеризує породу рослинності, як окремого об'єкту, так
і площ, зайнятих породою.

8.10

Листяний

Характеризує породу рослинності, як окремого об'єкту, так
і площ, зайнятих породою.

8.11

Зруйнований

Характеризує зруйновані або повалені об'єкти. Приклад:
огорожа, повалена.

10

ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

ВИДАННЯ: 2018 рік

Стовпець F - розміри / комбінації / згин
Розміри
№

Знак

Назва

Опис

9.1

Висота чи
глибина

Висота або глибина об'єкту в метрах.

9.2

Розмір

Розміри об'єкту в плані в метрах.

9.3

Висота на
схилі

Висота об'єкту на схилі в метрах.

9.4

Висота двох Висота двох об'єктів у випадку розташування знаку КП між
об'єктів
ними.

Комбінації
№

Знак

Назва

Опис

10.1

Перетин

Точка перетину двох лінійних об'єктів.

10.2

Злиття /
Розвилка

Точка злиття (розвилки) двох лінійних об'єктів.

Коли кожний з цих символів використовується в стовпці F, обидва об'єкти, які або
перетинаються або зливаються (розгалужуються), мають бути зображені в стовпцях D і
E. Наприклад:
D E F
Перетин двох подібних лінійних об'єктів (стежок).
Перетин двох різних лінійних об'єктів (просіки та струмка).
Розвилка двох подібних лінійних об'єктів (доріг).
Злиття двох різних лінійних об'єктів (струмка та вузького болота).
З’єднання лінійного та площинного об’єктів (місце дотику огорожі
до будівлі).
Згин
№
11.1

Знак

Назва
Згин

Опис
Знак КП розташовується на вигині лінійного орієнтиру.
Приклад: вигин дороги; вигин ріки.
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Стовпець G - Розташування знаку КП
Якщо тут не використовується жодна з піктограм, знак КП має бути встановлений
якнайближче або в центрі об'єкту (приклад, горб, нагорі) або в центрі підніжжя (приклад,
скеля, підніжжя).
№

Знак

Назва

Опис

12.1

Північносхідний бік

Використовується, якщо об'єкт розташований на
поверхні землі. Приклад: камінь, північно-східний бік;
руїни західний бік. Зазвичай, знак КП неможливо
побачити з протилежного боку об’єкту.

12.2

Південносхідний край,
брівка

Використовується у випадках:
а) об'єкт займає значну площу, і знак КП розміщується
на краю, на поверхні землі. Приклад: западина,
південно-східний край.
б) знак КП розміщується на межі об'єкту, чітко
розрізняється на місцевості. Приклад: болото, західний
край; галявина північно-західний край.

12.3

Західна
частина

Використовується, коли об'єкт займає значну площу, і
знак КП розташовується ані в центрі, ані на краю.
Приклад: болото, західна частина; западина, південносхідна частина.

12.4

Східний кут
(усередині)

Використовуються коли:

12.6

Південнозахідний мис

Те ж, що й у випадку 12.4а, але кут становить менше
45. Приклад: болото, південно-західний мис.

12.7

Північнозахідний
кінець

Точка, у якій починається або закінчується лінійний
об'єкт. Приклад: дорога, північно-західний кінець; мур,
південний кінець.

12.8

Верхня
частина

Використовується для об'єктів рельєфу, зображених
двома чи більше горизонталями. Приклад: промоїна,
верхня частина.

12.5

а) границя об'єкту утворює кут 45-135. Наприклад:
Південний кут відкритий простір, східний кут (усередині); руїни,
північно-західний кут (зовні).
(зовні)
б) Знак КП розташований у точці, де лінійний об'єкт
згинається під гострим кутом. Приклад: огорожа,
південний кут (усередині); мур, південно-західний кут
(зовні).
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12.9

Нижня частина Використовується для об'єктів рельєфу, зображених
двома або більше горизонталями. Приклад: улоговина,
нижня частина.

12.10

Нагорі

12.11

Підніжжя (без Знак КП розташовується на лінії злиття схилу та
визначення
навколишньої поверхні. Приклад: земляний обрив,
напрямку)
підніжжя; сходи, підніжжя.

12.12

Північносхідне
підніжжя

12.13

Під /усередині Знак КП розташовується під об'єктом, наприклад, під
трубопроводом.

12.14

Між

Знак КП розташовується у верхній точці об'єкту і це не
є розташуванням за замовчуванням. Приклад: скельна
стіна, нагорі; сходи, нагорі.

Те ж, що й вище, але об'єкт досить великий, потрібне
уточнення, у якій частині його підніжжя розташовується
знак КП. Приклад: горб, північно-східне підніжжя.

Знак КП розташовується між двома об'єктами.

Якщо піктограма 12.14 "Між" використовується в стовпці G, у стовпцях D і E окремо
повинні бути показані обидва об'єкти, між якими розташований знак КП. Приклад:

Між гущавинами. Точка між двома однаковими
об'єктами.
Між каменем та малим пагорбом. Точка між двома
різними об'єктами.
Стовпець H - інша інформація
№

Знак

Назва

Опис

13.1

Перша допомога

КП, на якому доступна медична допомога.

13.2

Пункт підживлення

КП, на якому доступне харчування та напої.

13.3

Суддя-контролер

На КП присутній контролер.
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Дистанція між лінією страту та початком орієнтування
14.1. Це необов'язковий рядок, який показує відстань від точки відліку старту до початку
орієнтування. Зазвичай застосовується, якщо старт розташований на арені.

Спеціальна інформація
Спеціальна інформація може надаватися в складі таблиці легенд КП. Вона підкреслює
інформацію, що відображається на карті.
Якщо розмічена ділянка починається відразу ж після КП або між контрольними пунктами:
15.1. Службовий перегін розміченою ділянкою, 60 м після КП
15.2. Службовий перегін розміченою ділянкою, 300 м між КП
Якщо є обов'язковий прохід чи коридор між КП:
15.3. Обов'язковий прохід
15.4. Обов'язковий коридор
В разі зміні карти, або за наявності розміченої ділянки від КП до пункту зміни карт, за
описом останнього КП першої частини дистанції має бути включений рядок у такий
спосіб:
15.5. Розмічена ділянка 50 м від КП до пункту зміни карт
Типи ділянок від останнього КП до фінішу
Наприкінці таблиці опису легенд КП вказується тип ділянки з останнього КП та фініш:
16.1. 400 м з останнього КП до фінішу розміченим шляхом.
16.2. 150 м з останнього КП до фінішу, розмітка у вигляді пастки починається на деякій
відстані після КП.
16.3. 380 м з останнього КП до фінішу, розмітка відсутня.

14

ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

ВИДАННЯ: 2018 рік

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ ЛЕГЕНД КП
Карта

Місцевість

Умовні знаки

Опис
Тераса

Тераса, західна
частина

Ніс

Ніс, верхня частина

Ніс

Улоговина

Улоговина, верхня
частина
Улоговина полога

Східна улоговина
Земляний обрив,
підніжжя

15
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Умовні знаки

Опис
Кар’єр, розмір в
плані 5 на 5 м
Кар’єр, східна
брівка
Кар’єр, східна
частина (всередині)
Земляний вал,
східний кінець
Промоїна, нижня
частина
Канава, північносхідний кінець

Горб
Горб, південнозахідна частина
Між горбами
Між горбом та
малий пагорбом
Малий пагорб,
висота 1 м
Малий пагорб, 1 м,
східне підніжжя
16
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Умовні знаки

Опис
Сідловина

Западина
Западина, східна
частина
Середня мала
западина, східна
бровка
Воронка, глибина 1 м,
західна брівка
Мурашник, висота 1 м,
південно-східний бік
Скельна стіна,
висота 2 м
Скельна стіна, 2 м,
північне підніжжя
Верхня скельна
стіна, висота 2 м
Скельна стіна, 1,5 м,
нагорі
Між скельними
стінами
Скельний стовп,
південне підніжжя
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Умовні знаки

Опис
Печера
Камінь, висота 1,5 м,
західний бік
Південно-східний
камінь, східний бік
Між каменями
висотою 1 та 1,5 м
Камінь, висота від
0,5 до 3 м, Зх. бік
Поле каміння,
південно-східний край
Група каменів,
південний бік
Кам’яниста поверхня,
північний край
Гола скеля
Гола скеля, західна
частина

Прохід у скелях

Озеро, східний мис
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Умовні знаки

Опис
Ставок, східний
край
Яма з водою,
східний край
Вигин струмка
Південний вигин
струмка
Злиття струмка та
канави з водою
Незначний водний
потік, північносхідний кінець
Вигин незначного
водного потоку
Північний вигин
незначного водного
потоку
Злиття незначних
водних потоків
Перехрестя
незначних водних
потоків
Вузьке болото,
південно-східний
кінець
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

Карта

Місцевість

ВИДАННЯ: 2018 рік

Умовні знаки

Опис
Болото, північнозахідна частина
Болото, південний
мис
Болото,
східний край
Болото, розмір в
плані 8 х 8 м
Між боліт
Суха земля,
північно-західний
мис
Колодязь,
східний бік
Джерело,
західний край
Об’єкт, пов’язаний з
водою, східний бік
Відкрита ділянка,
східний кут,
всередині
Відкрита піщана
ділянка, західний
край
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

Карта

Місцевість

ВИДАННЯ: 2018 рік

Умовні знаки

Опис
Напіввідкрита
ділянка, східний
край
Узлісся, південний
мис
Галявина
Гущавина, східний
бік
Лінійна гущавина,
східний кут, ззовні
Межа рослинності,
східний кут, ззовні
Острів лісу,
західний мис
Окреме дерево,
східний бік
Корч, східний бік
Дорога, південносхідний кінець
Розвилка доріг
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

Карта

Місцевість

ВИДАННЯ: 2018 рік

Умовні знаки

Опис
Перехрестя дороги
та стежки
Вигин стежки
Західний вигин
стежки
Розвилка стежок

Перехрестя стежок
Перехрестя дороги
та струмка
Перехрестя стежки
та незначного
водного потоку
Вигин просіки
Міст, північний
кінець
Опора електролінії,
східний бік
Тунель, південнозахідний кінець
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

Карта

Місцевість

ВИДАННЯ: 2018 рік

Умовні знаки

Опис
Мур, східний кут,
всередині
Зруйнований мур,
західний кінець
Перехрестя
струмка та муру
Перехрестя стежки
та муру
Огорожа, південний
кут, ззовні
Прохід в огорожі,
південний бік
Будівля, східний бік

Руїни, західний бік

Під трубопроводом

Вежа, південний бік
Мисливська
засідка, східний бік
Кам’яний копець,
східний бік
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

Карта

Місцевість

ВИДАННЯ: 2018 рік

Умовні знаки

Опис
Годівниця, західний
бік
Штучна тераса,
місце видобутку
деревного вугілля
Пам’ятник, східний
бік
Арка, південнозахідний кінець
Сходи, підніжжя
З’єднання будівлі та
паркану, південнозахідний бік
Заборонена
територія,
південний бік
Траншея, вигін
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ОПИС ЛЕГЕНД КОНТРОЛЬНИХ ПУНКТІВ

ВИДАННЯ: 2018 рік

СПЕЦИФІКА ДЛЯ ТРЕЙЛ-ОРІЄНТУВАННЯ
Є дві відмінності у використанні стовпців таблиці легенд КП для трейл-орієнтування.
Стовпець B - Кількість знаків КП
Цей стовпець використовується, щоб позначити кількість знаків КП, що помітні з пункту
спостереження, наприклад: A-C означає, що потрібно зробити вибір із трьох знаків КП; AD означає, що потрібно вибирати із чотирьох знаків КП.
Стовпець H - Напрямок спостереження
Цей стовпець використовується, щоб позначити напрямок, звідки ведеться
спостереження за об'єктом. Наприклад: показник, що вказує на північ означає, що
учасник повинен перебувати на трейлі/стежці на південь від центру кола КП.
Приклад:

A

B

C

D

E

F
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