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1 ÚVOD

Mapy pre lyžiarsky orientačný beh vychádzajú z aktuálnej IOF „Medzinárodnej špecifikácie mapy                             
pre orientačné športy“. Vzhľadom k špecifickým požiadavkám LOB, sú k tejto norme potrebné určité odchýlky 
a doplnky. Tieto špeciálne pravidlá a symboly sú popísané v tejto príručke.

Bežné mapy pre orientačné športy môžu byť použité v lyžiarskych orientačných pretekoch na všetkých  
úrovniach, ak je tmavozelená (symbol 410) nahradená svetlozelenou (symbol (406). Na medzinárodných 
podujatiach sú odchýlky od špecifikácií povolené len s povolením komisie IOF pre lyžiarsky orientačný beh.

1.1 Dohovory
Na označenie požiadaviek tejto špecifikácie sa používa niekoľko slovných výrazov:

• Musí sa / Vyžaduje sa znamená, že ide o absolútny príkaz.
• Nesmie sa znamená, že ide o absolútny zákaz.
• Malo by sa / Odporúča sa znamená, že za určitých okolností môžu existovať rozumné dôvody na 

ignorovanie konkrétnej definície, treba však plne pochopiť dôsledky a starostlivo ich zvážiť pred tým, 
ako si vyberieme odlišný postup.

• Nemalo by sa / Neodporúča sa znamená, že za určitých okolností môžu existovať rozumné dôvody, 
prečo je konkrétne správanie akceptovateľné alebo dokonca užitočné, treba však plne pochopiť 
dôsledky a starostlivo ich zvážiť pred tým, ako si vyberieme správanie/postup označený týmto slovným 
spojením.

• Môže sa / Je voliteľné znamená, že výber je skutočne voliteľný.

2 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

2.1 Obsah
Lyžiarsky orientačný beh je šport, v ktorom lyžiarsky orientačný bežec používa mapu na navigáciu po sieti 
tratí a trás, tak aby v poradí navštívil viacero kontrolných bodov. V lyžiarskom orientačnom behu sa lyžiarske 
a navigačné schopnosti pretekára otestujú takým spôsobom, aby sa navigačné schopnosti stali rozhodujúcim 
prvkom.

Lyžiarsky orientačný beh prebieha na sieti tratí a zahŕňa ako základný prvok zložité problémy s výberom 
trasy vrátane odhadovania výškových rozdielov. Je zrejmé, že mapa sa musí zamerať na jasné zobrazenie 
týchto prvkov. Mapa musí byť čitateľná aj pri lyžovaní vo vysokej rýchlosti a za nepriaznivých poveternostných 
podmienok (sneženie, hmla, dážď, mráz). To znamená, že mapa by mala vynechať veľkú časť detailov vo 
„voľnom“ teréne, aby sa zvýraznila viditeľnosť siete tratí a zjednodušila sa prezentácia tvaru terénu. Na mape 
je potrebné zobraziť iba podrobnosti, ktoré ovplyvňujú a) výber trasy a b) navigáciu a určovanie polohy.

V záujme dosiahnutia spravodlivosti pri výbere trasy je potrebné zaviesť ďalšie symboly. Tieto symboly       
popisujú kvalitu a šírku tratí.

IOF MEDZINÁRODNÁ ŠPECIFIKÁCIA
MÁP PRE LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEH
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2.2 Mierka
Mierky máp na oficiálnych lyžiarskych podujatiach IOF sú:

• 1:15 000 v pretekoch na dlhé vzdialenosti,
• 1:10 000 na strednej trati a štafetách,
• 1:5 000 v šprinte a šprintových štafetách.

Okrem oficiálnych mierok máp sú k dispozícii aj podporné mierky máp:

• 1:12 500 a 1:10 000 v pretekoch na dlhé vzdialenosti a
• 1:7 500 na strednej trati a štafetách.

Pre medzinárodné podujatia je možné použiť podporné mierky len so súhlasom IOF Event Advisora a musí 
byť splnená jedna alebo viacero z nasledujúcich podmienok:

• Keď sú preteky v šprinte, na stredné a dlhé trate organizované v úplne alebo čiastočne v rovnakom 
teréne, veľmi hustý systém tratí, používaný v šprinte a na stredné trate, môže spôsobiť, že ten istý terén 
bude pre súťaž na dlhé trate v mierke 1:15 000 značne nečitateľný.

• Keď sa lyžiarske orientačné preteky organizujú na bežeckých a biatlonových štadiónoch alebo                
strediskách (kde je komplexný systém tratí zahustený vo veľmi úzkych a tesných oblastiach s mostami, 
tunelmi, múrmi, plotmi, zemnými múrmi atď.), nemusí to byť možné čitateľne zobraziť zložitý systém tratí 
s oficiálnymi mierkami máp, a preto sú na zachovanie čitateľnosti máp potrebné podporné mierky máp. 
Táto podmienka môže platiť aj vtedy, keď veľká časť terénu a systému tratí nie je zložitá.

V lyžiarskom orientačnom behu prebieha čítanie mapy pri veľmi vysokej rýchlosti (najmä v zjazdových        
úsekoch) a často za poveternostných podmienok (mráz a sneženie), ktoré obmedzujú čitateľnosť mapy. Tieto 
podmienky v kombinácii s vyššie uvedenými podmienkami spôsobujú riziko, že víťazstvo nebude dosiahnuté 
na základe celkovej kvality pretekára, ale na základe čitateľnosti mapy. Preto pri rozhodovaní o mierke mapy 
pre podujatie treba mať na pamäti čitateľnosť a spravodlivosť.

Zväčšenie v mierke umožní vybudovať hustejšiu a ľahko čitateľnú sieť tratí. Okrem toho sa znížila pravdepo-
dobnosť chyby, pretože tvary križovatiek a uhly odchodu tratí sa dajú správne zakresliť na mape.

Mapa používaná pretekárom by nemala byť väčšia, ako je potrebné pre súťaž v lyžiarskom orientačnom behu. 
Z praktických dôvodov (veľkosť držiakov máp, zamedzenie skladania a všeobecne jednoduchá manipulácia) 
by veľkosť mapy pre súťažné mapy lyžiarskeho orientačného behu nemala presiahnuť A4 (210mm x 297mm).
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2.3 3 Interval vrstevníc
Interval vrstevníc by mal byť 5 m, ale ak je to opodstatnené, môžu sa použiť dve ďalšie alternatívy (2,5 m 
alebo 10 m).

2.4 Farby a reprodukcia
Je nevyhnutné rešpektovať dokument ISOM Príloha 1 – tlač CMYK a definícia farieb. Mapy pre lyžiarsky           
orientačný beh pridávajú novú farbu (zelená pre SkiO: CMYK 91_0_83_0) pre trate, upravené plochy a vere-
jné trasy pre snežné skútre.

Farboslepí orientační bežci sú veľmi citliví na zmeny farieb. Farby použité v IOF mapových špecifikáciách 
boli zvolené s ohľadom na farboslepých orientačných bežcov. Je preto veľmi dôležité uistiť sa, že farby na 
vytlačených mapách pre orientačný beh sú čo najbližšie k farbám uvedeným v IOF mapových špecifikáciách.

Mapy pre lyžiarsky orientačný beh musia byť vytlačené na kvalitnom papieri, najlepšie vodeodolnom (gramáž 
100 - 120 g / m²). Papier nesmie byť laminovaný. Farby musia byť vodeodolné.

Mapy pre lyžiarsky orientačný beh sú často aktualizované tesne pre pretekmi. Sieť tratí môže byť revidovaná 
len niekoľko hodín pred podujatím. Na mapy pre lyžiarsky orientačný beh by sa preto mala používať laserová 
tlač. Kvalita tlače musí byť vynikajúca, pokiaľ ide o vernosť farieb a rozlíšenie.

2.5 Trať
Kontrolné body a spojnice medzi kontrolnými bodmi musia byť vytlačené pod lyžiarskymi stopami; všetky 
ostatné symboly plánovania trate musia byť vytlačené nad lyžiarskymi traťami. Spojovacie čiary musia byť 
prerušené tak, aby bol systém tratí a ďalšie dôležité detaily mapy čitateľné. Kontrolné čísla a kontrolné kódy 
musia byť umiestnené opatrne, aby nedošlo k skrytiu prvkov mapy a trás, ktoré sú pre súťažiaceho dôležité. 
Pre kontrolné čísla a kontrolné kódy možno použiť voliteľný biely obrys.

3 ODPORÚČANÉ SYMBOLY

3.1 Používanie symbolov zo špecifikácie mapy pre orientačné športy
Pre mapy pre lyžiarsky orientačný beh sa odporúčajú  nasledujúce symboly zo špecifikácie máp                                  
pre orientačné športy (ISOM 2017):

Terénne tvary
Tvar krajiny je znázornený pomocou vrstevníc. Aby sa zachovala čitateľnosť mapy pri lyžovaní vo vysokej 
rýchlosti, vrstevnice by mali byť v porovnaní s mapami pre orientačné športy viac zovšeobecnené. Pomocné 
vrstevnice sa musia vynechať, ak nie sú nevyhnutné.

Vrstevnica (101), Hlavná vrstevnica (102), Pomocná vrstevnica (103), Zemný zráz (104), Zemný násyp (105), 
Erózna ryha (107), Malá kôpka (109), Malá priehlbeň (111).
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Skaly a balvany
Skaly a balvany môžu byť výrazné, a preto môžu slúžiť ako cenné objekty na navigáciu a určovanie polo-
hy. Môžu tiež predstavovať nebezpečenstvo pre súťažiaceho. Mapa môže zobrazovať tieto objekty, keď sú         
viditeľné, aj keď sú pokryté snehom.

Neprekonateľný zráz (201), Zráz (202), Balvan (204), Veľký balvan (205), Obrovský balvan alebo skalná veža 
(206), Zhluk balvanov (207), Balvanové pole (208), Husté balvanové pole (209).

Voda a močiare
Okrem navigácie a určovania polohy je táto skupina pre pretekára dôležitá, pretože uľahčuje interpretáciu 
výšky (čo je „hore“ a čo je „dole“) v mapách s komplexným tvarom vrstevníc.

Prekonateľný vodný tok (304), Malý prekonateľný vodný tok (305). Okrem toho v mapách pre lyžiarsky         
orientačný beh existujú špeciálne verzie symbolov pre Vodná plocha (301.1 and 301.2) and Močiar (310.1).

Otvorená krajina a vegetácia
Znázornenie vegetácie je pre súťažiaceho dôležité hlavne pre navigačné účely, ale môže byť použité na výber 
trasy v prípadoch, keď sa súťažiaci rozhodne vyskúšať skratky vo voľnom teréne. Aby sa nezničila čitateľnosť 
zelených stôp, všetky vegetačné rastre musia byť nakreslené symbolom Vegetácia: pomalý beh (406).

Otvorená krajina (401), Otvorená krajina s rozptýlenými stromami (402), Drsná otvorená krajina (403), 
Drsná otvorená krajina s rozptýlenými stromami (404), Les (405), Vegetácia: pomalý beh (406), Sad (413),               
Vinohrady alebo podobné (kultúry) (414), Výrazná hranica obrábanej pôdy (415), Výrazná hranica vegetácie 
(porastov) (416) len čierna bodkovaná čiara, Výrazný vegetačný objekt (419).

Umelé objekty 
Umelé objekty môžu mať dôležitú funkciu pre navigáciu.

Spevnená plocha (501), Široká cesta (502), Cesta (503), Vozová cesta (504), Priesek alebo líniová trasa 
terénom (508), Železnica (509), Elektrické vedenie, lanovka alebo lyžiarsky vlek (510), Hlavné elektrické 
vedenie (511), Most / tunel (512), Múr (513), Neprekonateľný múr (515), Plot (516), Neprekonateľný plot 
(518), Prechod (519), Zakázaný priestor (520), Budova (521), Vysoká veža (524), Malá veža (525), Výrazný           
neprekonateľný líniový objekt (529), Výrazné umelé objekty (530, 531).

Priesek alebo líniová trasa terénom (508) sa používa pre neorané cesty, ak sú v teréne dobre viditeľné.

Technické symboly
Magnetický poludník (601).
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Mierka Symboly stôp Ostatné symboly

1:15 000 Ako je uvedené v tejto publikácii Ako je uvedené v tejto publikácii

1:12 500
(Podporná mierka)

Ako je uvedené v tejto publikácii
(rovnaká ako 1:15 000)

Zväčšenie (1.2x) z mapy 
1:15 000

1:10 000 Ako je uvedené v tejto publikácii
(rovnaká ako 1:15 000)

Zväčšenie (1.5x) z mapy
1:15 000

1:7 500
(Podporná mierka)

Zväčšenie (1.33x) z mapy
1:15 000 / 1:10 000

Zväčšenie (1.5x) z mapy
1:15 000 (rovnaká ako 1:10 000)

1:5 000 Zväčšenie (1.5x) from
1:15 000 / 1:10 000 map

Zväčšenie (1.5x) z mapy
1:15 000 (rovnaká ako 1:10 000)

Šírka obrysových čiar môže byť tenšia (0,11 mm), takže symboly stopy budú zobrazené jasnejšie.

Pozri “Mapa lyžiarskeho orientačného behu – mierky a veľkosti symbolov”.

3.2 Používanie veľkosti symbolov v rôznych mierkach

3.3 Symboly špecifické pre danú disciplínu
V nasledujúcich kapitolách sú uvedené definície objektov, ktoré majú byť zmapované, a definície mapových 
symbolov. Symboly sú rozdelené do troch kategórií:

• Symboly stôp
• Symboly pre plánovanie tratí
• Ostatné symboly

3.3.1 Symboly stôp
Sieť stôp je označená rôznymi symbolmi zelenej čiary. Symboly sú nakreslené kompaktnou a jasne viditeľnou 
zelenou farbou. Keď stopa sleduje cestu, cesta sa nezobrazuje (t. j. nepoužíva sa čierna).

Na rozdiel od všetkých ostatných lyžiarskych stôp (označených zelenou farbou) je vhodné cesty zjazdné na 
lyžovanie zobraziť symbolom čiernej čiary, pretože cesty je potrebné odlíšiť od lyžiarskych tratí. Lyžiarske 
podmienky na ceste sú odlišné od podmienok na lyžiarskej trati určenej len na lyžovanie. Podmienky na ceste 
sa môžu meniť aj rýchlejšie (napr. dážď, sneženie, slnečné lúče).

Všetky križovatky a prechody musia byť nakreslené plne, aby sa objasnila presná poloha križovatky alebo 
prechodu. To platí aj pre bodkované stopy.

Poznámka: rozmery 
sú uvedené v mm pre 
mierku 1:15 000.
Len kvôli prehľadnosti 
sú všetky kresby
v dvojnásobnej mierke.

medzera medzi dvoma čiarami 
hrúbka čiary
vzdialenosť
priemerr
(OM) = vonkajší rozmer
(CC) = od stredu po stred 

ø

Typy symbolov: 
P ............Bod (Point)
L ............Čiara (Line)
A ............Plocha (Area)
T ............Text
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801 Veľmi široká trať (stopa) > 3.0 m (L)
Veľmi rýchle, široké lyžiarske trate (stopy) v lyžiarskych strediskách, vyrábané 
pomocou ratraku.
Farba: Zelená pre SkiO.

802 Široká trať (stopa) 1.5 - 3.0 m (L)
Rýchla trať (stopa) s možnosťou korčuľovania vyrobená ratrakom alebo 
snežným skútrom, šírka zvyčajne 1,5 - 3,0 m. Tieto stopy sú menej kvalitné /
široké ako permanentne upravované stopy v stredisku.
Farba: Zelená pre SkiO.

803 Trať (stopa) 0.8 - 1.2 m (L)
Dobrá trať (stopa) vytvorená snežným skútrom, zvyčajne široká 0,8 - 1,2 m. 
Na strmých svahoch môžu byť trate širšie, aby sa zamedzilo ich rozširovaniu 
počas pretekov.
Farba: Zelená pre SkiO.

804 Trať (stopa), pomalá 0.8 - 1.0 m (L)
Zle upravená /, pomalá trať (stopa), trať s malým množstvom snehu alebo 
drevín. Tento symbol sa nepoužíva v strmých svahoch, ak šírka trate umožňu-
je použitie korčuliarskej techniky na stúpanie alebo techniky pluhovania          
na spomalenie a zastavenie. Na objasnenie križovatky je začiatok pomalej 
trate nakreslený krátkou čiarou.
Farba: Zelená pre SkiO.

805 Cesta pokrytá snehom (L)
Zasnežené cesty vhodné na lyžovanie sú nakreslené s bežným symbolom 
cesty, ale širšie.
Farba: čierna.

806 Posypaná alebo nezasnežená cesta (L)
Cesta na mape, ktorá je počas súťaže posypaná pieskom alebo bez snehu. 
Reťaz V-značiek cez symbol cesty ukazuje, že cesta nie je zjazdná. Cesty 
bez snehu a silne posypané cesty by mali byť bežne označené ako zakázané 
trasy.
Farba: fialová (horná fialová).

807 Nepluhovaná cesta (L)
Cesta, ktorá nie je  očistená pre premávku a nie je to trať vhodná na lyžovanie.
Farba: čierna.

808 Upravená plocha (A)
Slalomové svahy (zjazdovky pre alpské lyžovanie) a ďalšie plochy, ktoré sú 
široké, zjazdné a tvrdé. Hranice upravených plôch sú zobrazené úzkou zele-
nou čiarou (0,13 mm), takže každý okraj je jasne čitateľný.
Farba: Zelená pre SkiO.

0.85

0.60

0.50

0.50

3.0

1.3 (CC)

ø 0.70

0.70

0.48

3.0 (OM)

0.14
0.12

0.120.50

3.0

0.20

0.13

 0.80 (CC)

45°
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809 Zakázaná trasa, prekonateľná (L)
Lineárne prvky označené symbolom zakázanej trasy je možné prechádzať, 
ale nesmú byť použité na pozdĺžny postup. Na označenie zakázanej trasy 
musia byť použité aspoň dva symboly. Symbol Neprístupná trasa (711) je               
v mape lyžiarskeho orientačného behu zakreslený vo väčšej veľkosti, aby bol 
lepšie viditeľný v sieti tratí.
Farba: fialová (horná fialová).

813 Verejná trasa snežných skútrov (L)
Verejná a značená trasa pre snežné skútre, ktorá môže byť v prevádzke 
počas pretekov v lyžiarskom orientačnom behu. Tieto trasy sú často nerovné 
a majú rôznu šírku a kvalitu. Organizátori musia informovať súťažiacich v 
súťažných pokynoch o kvalite takýchto trás (napr. fotografiami) a zaistiť bez-
pečnosť súťažiacich dočasným uzavretím trate, obsadením trate alebo iným 
spôsobom informovať vodičov snežných skútrov o možnosti stretu lyžiarskych 
orientačných bežcov na trase. Ak nie je možné zaručiť bezpečnosť pretekárov, 
musí byť trasa označená ako zakázaná a musia byť zabezpečené bezpečné 
prechody.
Farba: Zelená pre SkiO.

814 Zakázaná trasa, zakázané prekonávanie (L)
Lineárne prvky označené symbolom zakázanej trasy nesmú byť použité 
na pozdĺžny postup, a nie je možné ich prechádzať s výnimkou špeciálne 
označených prechodov. Nevstupujte na cestu bez ohľadu na to, či je cesta zle 
pluhovaná, pokrytá ľadom, bez premávky atď.
Trasa, ktorá je neprístupná a je zakázaná prejsť, je znázornená kľukatou čia-
rou. Kľukatá čiara by mala byť čo najplynulejšia. Ak je cez zakázanú trasu 
priechod, musí byť zobrazený ako brána dvoma na seba kolmými čiarami nad 
zakázanou trasou. Na mape musí byť zreteľne znázornený dlhší úsek precho-
du pomocou kolmých čiar na konci kľukatých čiar.
Farba: fialová (horná fialová).

3.5

 0.35

1.5

 1.0

0.57
0.12

0.12

45°

min. 2.0

0.50

45°

0.50

min. 2.0
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3.3.2. Symboly plánovania tratí

701 Štart (P)
Miesto začiatku orientácie. Stred trojuholníka znázorňuje presnú polohu     
začiatku orientačnej trate. Štart musí byť na mape na jasne identifikovateľnom 
bode. Trojuholník ukazuje v smere prvého kontrolného bodu.
Farba: fialová (horná fialová).

702 Miesto výdaja máp (P)
Ak je značená cesta na mapový štart, miesto výdaja máp je zobrazené týmto 
symbolom.
Farba: fialová (horná fialová).

703 Kontrolný bod a upresňujúci bod (P)
Upresňujúci bod (t. j. bod v strede kontrolného kruhu) by sa mal použiť na 
objasnenie presnej polohy kontroly.
Farba: fialová (spodná fialová, okrem upresňujúceho bodu).

704 Číslo kontroly a kontrolného kódu (T)
V lyžiarskom orientačnom behu sa popisy kontrol nepoužívajú. Čísla kódov 
pre kontroly sú umiestnené na mape buď vedľa čísel kontrol v ploche terénu 
alebo v samostatnom zozname kódov kontrol. Veľkosť mapy a tvar trate sú 
dôležitými faktormi pri určovaní, ktorá alternatíva je lepšia. Ak je sieť tratí 
hustá a/alebo je komplikovaný tvar trate, treba zvoliť samostatný zoznam 
kontrolných kódov. Medzi kontrolným číslom a kontrolným kódom je pomlčka.          
Voliteľne je možné použiť biely obrys s hrúbkou 0,15 mm.
Font: Arial, 4,0 mm, nie tučné, bez kurzívy.
Farba: fialová (horná fialová).

705 Línia trate (spojnica) (L)
Ak majú byť kontroly navštívené v povinnom poradí, je postupnosť zobrazená 
pomocou priamych čiar od štartu k prvej kontrole a potom od každej kontroly 
k ďalšej. Časti spojníc by sa mali vynechať pre zobrazenie dôležitých detailov. 
Čiara by mala byť vedená cez povinné priechody. Medzi čiarou a kontrolným 
bodom mali byť medzery, aby sa zvýšila čitateľnosť základných detailov v blíz-
kosti kontroly.
Farba: fialová (spodná fialová).

706 Cieľ (P)
Koniec trate.
Farba: fialová (horná fialová).

0.50

5.5 - 6.0 (CC)

ø 0.65

7.0

0.5

0.5

2.5

0.6

1-31 4.0 (16 pt)

0.50

7.0 (CC)

 5.0 (CC)
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3.3.3. Ostatné symboly

301.1 Prekonateľná vodná plocha (A)
Keď je povolený prechod cez vodnú plochu, farba musí byť modrá 50 %. 
Brehová línia prekonateľnej vodnej plochy je znázornená v mape lyžiarskeho 
orientačného behu ako v ISOM Plytká vodná plocha (302).
Farba: modrá (obrys), modrá (50 %).

301.2 Vodná plocha ktorá nesmie byť prekonávaná (A)
Ak vodná plocha nie je pokrytá ľadom alebo sa nesmie prekonávať, farba 
plochy musí byť modrá 100 %. Čierna brehová línia znamená, že objekt sa 
nesmie prekročiť.
Farba: čierna (obrys), modrá.

310.1 Močiar (v mapách pre lyžiarsky orientačný beh) (A)
Močiare musia byť v špecifikácii mapy pre orientačný beh znázornené 
rovnakým symbolom ako Nevýrazný močiar (310), aby boli nakreslené       
symboli tratí čitateľnejšie.
Farba: modrá (50 %).

0.1

0.3

707 Značený úsek (L)
Značený úsek je časťou trate. Je povinné ísť po vyznačenej trase.
Minimálna dĺžka: 2 čiarky (4,5 mm – stopa: 67,5 m).
Farba: fialová (horná fialová).

709 Neprístupná oblasť (A)
Neprístupná oblasť. Ak neexistuje prirodzená hranica, hraničná čiara môže 
byť zakreslená takto:
• plná čiara naznačuje, že hranica je v teréne značená bez prerušenia 

(pásky atď.),
• čiarkovaná čiara naznačuje prerušované značenie v teréne,
• ak čiara nie je, naznačuje to, že v teréne nie je žiadne značenie.
Do neprístupnej oblasti sa nesmie vstupovať.
Minimálna plocha: 2 mm x 2 mm (pôdorys 30 m x 30 m).
Farba: fialová (horná fialová).

715 Materiálová kontrola (P)
Miesto v teréne, kde je umiestnená náhradná výstroj.
Farba: fialová (horná fialová).
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