Orientacja precyzyjna
Sport dla wszystkich

Zawodnicy

Orientacja precyzyjna pozbawiona jest elementu rywalizacji fizycznej. Dzięki temu na
tej samej trasie wystartować może każdy:
• Niepełnosprawni ruchowo mogą wystartować z wspomagającym ich w poruszaniu się
po trasie asystentem,
• Zwykle mają też większy limit czasu na pokonanie trasy,
• Na dużych zawodach prowadzona jest osobna klasyfikacja zawodników
niepełnosprawnych ruchowo (startujących ciągle na takiej samej trasie, jak reszta
uczestników).

Trasa zawodów
Zawodnicy:
• Poruszają się wyłącznie po dobrej
jakości drodze, możliwej do
pokonania o kulach lub na wózku,
• Obserwują rozstawione w terenie
znaczniki trasy na odległość,
• Pokonują trasę w ciszy, bez rozmów.

Trasa:
• Ustawiona w terenie, czasem bliżej,
czasem daleko,
• Znaczniki (lampiony): biało-czerwone
przestrzenne flagi, powieszone na
tyczce wysokości około 1 metra

Punkt kontrolny
W terenie:
• maksymalnie 6 (najczęściej od
2 do 4) lampionów w pewnej
odległości od dozwolonej dla
zawodników drogi.
• oznaczone numerem punktu
stanowisko decyzyjne znajdujące
się przy dozwolonej drodze,
• lampiony nazywamy kolejnymi
literami A, B, C… licząc je od
lewej do prawej.

Na mapie:
• Jedno kółko pokazujące punkt kontrolny,
• Zadaniem zawodnika jest ustalić, który
lampion w terenie znajduje się w tym
miejscu, gdzie kółko na mapie.

Dwie konkurencje
PreO

• Zawodnik porusza się po drodze,
patrzy na trasę z różnych kierunków,
• Trudniejsze zadania,
• Limit czasu to około 90-150 minut,
• Średni czas na podjęcie decyzji na
punkcie to około 4-5 minut,
• Szybsze pokonanie trasy nie ma
wpływu na wynik – ważne są dobre
odpowiedzi.

TempO

• Zawodnik siedzi w jednym miejscu
przeglądając plik map, na każdej ma
jeden punkt kontrolny,
• Łatwiejsze zadania, presja czasu,
• Średni czas decyzji to kilka sekund,
kilkanaście w rzadkich, najtrudniejszych
przypadkach,
• Liczy się czas myślenia, każda błędna
odpowiedź dodaje do wyniku 30 sekund.

Chcesz spróbować?
•
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•
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•
•

We Wrocławiu mieszka dwójka zawodników
reprezentacji Polski w orientacji precyzyjnej:
Joanna Puternicka i Jacek Wieszaczewski,
W roku 2020 chcemy rozpocząć prowadzenie
otwartych, dostępnych dla każdego (także zupełnie
początkujących, którzy nigdy w życiu nie czytali
żadnej mapy) treningów,
Jeśli lubisz myśleć i spędzać czas na świeżym
powietrzu, to może być sport dla Ciebie!
Zapraszamy sprawnych i niepełnosprawnych,
młodych i starych, rodziny z dziećmi lub bez oraz
samotników, po prostu każdego  Jeśli Ci się
spodoba, zachęć do spróbowania znajomych.
Kontakt: jacek.wieszaczewski@gmail.com
Nasza strona www: http://orientop.pl/trailo
Facebook: http://facebook.com/orientop

Zobacz więcej:

Użyte w prezentacji zdjęcia i mapy pochodzą z archiwum
autora oraz zasobów organizatorów zawodów ETOC 2018
Słowacja, WTOC 2018 Łotwa, WTOC 2019 Portugalia,
PIOM ECTO 2019 Portugalia.

Filmy z Mistrzostw Świata 2018 (Daugavpils, Łotwa)
• PreO: https://youtu.be/vN7NAEw67sE
• TempO i ceremonia otwarcia: https://youtu.be/LkXBS4KjCx0

