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Kiadás elõtti változat

A Nemzetközi Tájfutó Szövetség (IOF) Térképbizottsága felelõs a tájfutó térképekkel kapcsolatos
tevékenységekért, mint például a térképek szabványosítása, az oktatás és a minõségbiztosítás. A
Térképbizottság az IOF Elnöksége alá tartozó szervezet. A sprint térképek jelkulcsának (ISSOM)
elkészítése a 2001-es Leibniz Convention következménye.
2001-ben a sprint versenyszám elõször szerepelt a világbajnokság programján.ATérképbizottság, mint a
szabványosításért felelõs szervezet elkezdte a jelkulcs kialakítását. Az ISSOM projekt összehasonlítva a
normál tájfutó jelkulccsal (ISOM 2000) egy nagyon gyors, kis költségvetésû változat. Az ISOM 2000
tulajdonképpen csak a digitális technikához igazítása a korábbi jelkulcsnak, de ennek elkészítéséhez így
is 3 év kellett: külön munkacsoportot alakítottunk, hét színes tesztprintet készítettünk.
A sprint tájfutás egy új versenyforma. Korábban készültek parktérképek, de a sprintversenyeket
erdõkben, városi terepen, vagy akár vegyes környezetben is rendezhetnek. Minden lehetõséget
figyelembe vevõ jelkulcsot készíteni ehhez az új versenyformához sokkal bonyolultabb feladat, mint a
hagyományos tájfutó térképekhez. Emiatt a most közreadott változat még nem tekinthetõ a végleges
verziónak..Összegyûjtjük a tapasztalatokat a 2003-as VB sprint versenyszáma után.

Ennek a dokumentumnak a struk

Teh t a jelenlegi dokumentum eg

túrája az ISOM 2000-en alapul. Több helyen az ISOM 2000 logikáját
követtük, ezért egyes helyeken a jelek sorszámozása nem növekvõ sorrendben történt. Több helyen
megpróbáltunk különbséget tenni a térképi tereptárgy jelentése és grafikai megjelenése között. Például
az ISOM 2000 307-es térképjele (kis vízfolyás) szerepel az ISSOM-ban is, de az eltérõ grafikai
megjelenítés miatt 307.1-es sorszámot kapott (mely megfelel az ISSOM 2000 306-os jelének).

á y végsõ vázlatnak tekinthetõ. Az esetleges változások nyomon
követhetõk az IOF Térkpbizottság honlapján:
http://lazarus.elte.hu/mc
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(Eduard Imhof)

néhány jól kiválasztott objektumot tartalmazó térkép sokkal jobb, mint azok a térképek, amelyek tele
vannak jelentéktelen tereptárgyakkal.

Hogy a fenti elvnek eleget tegyünk meg kell határoznunk, hogy a városi terepeken melyek a nyilvánvaló
objektumok a versenyzõk számára. Azok a fontosak amelyek befolyásolják a tájékozódást és amelyek
korlátozzák a futhatóságot?
A szemetesek, parkolóórák és lámpaoszlopok nyilvánvalóan nem tartoznak ebbe a kategóriába, mivel az
alapterületek nagyon kicsi.(kevesebb, mint 50 cm). Egy egyszerû pad (kb. 0,5×2 méter) nem jelent
akadályt a versenyzõk számára. De ezek a tereptárgyak segíthetik a tájékozódást, fõleg azokon a
területeken, ahol nincsenek további tereptárgyak. Az egyes padok ábrázolása minden bizonnyal zsúfolttá
tenné a térképet, anélkül, hogy ez a versenyzõknek nyilvánvaló elõnyt jelentene.

zonáltal a magányos pad valószínûleg a megfelelõ alsó korlát a sprint tájfutó térképeken ábrázolt
objektumoknak.
Városi területeken az átjárók, a falak kiszögelései, a kerítések és sövények, továbbá más nyílt részek
nagyon fontosak a versenyzõk számára. A versenyzõk a lehetõ legrövidebb utat akarják lefutni, hogy a
versenyt megnyerhessék, még akkor is ha ehhez például 4 méteres magasságból kell leugraniuk. A
térképen a legkisebb átjárási lehetõséget is ábrázolni kell. Térképészeti szempontból az objektum
méretéhez képest 2-3-szoros felnagyítás még elfogadható a térképen. Így kb. 2 méteres minimális
méretet kell alkalmazni, ez a korlát elkerülhetõvé teszi a térkép túlzsúfolását.
Az alábbi tereptárgyak , mivel a méteres minimális méretnél kisebbek:
lámpaoszlop, telefonpózna, távközlési vonal és kábeltévé elosztó, pad, játszótéri objektum, parkolóóra,
szemetes, tûzcsap, nagyon kis bokor vagy fa, közlekedési lámpa, jelzõtábla, zászlórúd, jegykiadó
automata.

Minda

nem ábrázolhatók 2 × 2
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z elmúlt néhány évben a sprint versenyforma népszerûvé vált – fõleg városi terepeken. A sprint tájfutás
integrálódása a világbajnokság programjába tovább ösztönzi ezt a fejlõdést és a teljes sportág számára
nagy lehetõséget ad a publicitás növelésére.
Az IOF által létrehozott szakág tulajdonképpen bárhol megrendezésre kerülhet:erdõben, parkban, városi
és vegyes környezetben.Az igazi kihívást a városi területek egységes ábrázolása jelenti. Sok országban a
sprint tájfutás fejlõdése még kísérleti stádiumban van. Mindezidáig csak néhány hozta létre saját nemzeti
sprint bajnokságát.
Városi területek bevonása a sprint versenyek terepeinek sorába jelenti a legnagyobb kihívást kartográfiai
szempontból.

árosi terepek minden tekintetben különböznek a “klasszikus” erdei területektõl. A régi
városközpontok részletgazdagsága sokkal magasabb, mint az erdei terepeké.

városi terepeken sokféle korlátozást kell számításba venni, például jármûforgalom, egyéb tiltott
területek.

városi területek általában burkoltak és nagyon nagy futási sebességet tesznek lehetõvé. Ennél fogva
a versenytérképek olvashatósága nagyon fontos.

övid pályahossz (2,5-4,0 km) lehetõvé teszi nagy méretarányok használatát (1:2000-1:5000).
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3.1.2At

3.1.3 S

é ány és alapszintköz

érkép formátuma

zínhasználat

K

A t
200 cm -t.

A sprint t ISOM 2000-ben alkalmazott 7 s
.

étféle méretarány (1:4000, 1:5000) használata lehetséges. A nagyobbik méretarány (1:4000)
használata javasolt történelmi városmagok ábrázolásánál (pl. Dél-Európában). Az 1:5000 méretarány
alkalmas a modern városok, erdõs, illetve vegyes területek ábrázolására. Az alapszintköz 2 vagy 2,5
méter lehet mind 1:4000, mind 1:5000 méretarányban.
Améretaránnyal kapcsolatos számítások a Függelékben találhatók.

érkép mérete lehetõleg ne haladja meg az A4-es méretet; az A3-asnál nagyobb méretet feltétlenül
kerülni kell.Atovábbi térképelemek (reklámlogók) mérete ne érje el a

ájfutó térképek is az zínt használják: a fekete, kék, zöld, sárga,
barna, szürke színt és ha lehetséges a bíbort
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Atérkép méretével kapcsolatos számítások a Függelékben találhatók.

A sprint

Bon

Tiltott ter

Eg

A t rk

tájfutás egyéni sport, melynek lényeg a nagy sebességû futás tetszõleges környezetben. A
gyõztes idõ nem haladhatja meg a 12-15 percet.
A sprint tájfutás legnagyobb kihívása kartográfiai szempontból, hogy akár városi környezetben is
megrendezhetõ.Az alábbi korlátozó tényezõket kell figyelembe venni:

yolult épületek (árkádok, átjárók, aluljárók, stb.).

ületek (pl. magánterületek), illetve ezek áthatolhatatlan (tilos) kerítései, illetve falai.

yéb, a városi környezetre jellemzõ tevékenységek (közúti forgalom, sétáló utcák, nézõk,
görkorcsolyázók, stb.).

Ezek a tényezõk és a nagyon rövid távok különleges kihívást jelentenek ebben a szakágban, a
versenyzõknek nagy sebesség mellett kell tájékozódniuk akár nagyon komplex környezetben is.
Azonban a városi terep az útvonalválasztási lehetõségeket sokkal erõsebben befolyásolja, mint pl. a
megszokott erdei terep. A tiltott területek, a leküzdhetetlen falak vagy kerítések, az erõs forgalom, a
kötöttpályás jármûvek az útvonalválasztási lehetõségek számát drámailag csökkenthetik a normál
tájfutóversenyekkel összehasonlítva. A hagyományos versenyeken a versenyzõk választhatnak a
rövidebb, de nehezen futható útvonal, vagy a hosszabb, de jól futható útvonal között. Természetesen a két
szélsõség között még további változatok lehetségesek. Mindezeken felül egy váratlan akadály legfeljebb
néhány másodperces késedelmet okoz, amely nem túl jelentõs a klasszikus vagy a középtávú verseny
esetében. Viszont a sprint tájfutó versenyen egy váratlan nehezen futható rész (pl. járókelõk, turisták
tömege), vagy egyéb akadályok (pl. jármûvek) sokkal nagyobb mértékben befolyásolhatják a versenyidõt.
Egy ilyen esemény eldöntheti akár a gyõzelmet is.

é éphelyesbítõ, illetve a térképrajzoló felelõssége, hogy a térkép a lehetõ legpontosabban ábrázolja
ezeket a területeket oly módon, hogy a térkép jól olvasható maradjon.
A legfontosabb azonban a pályakitûzõ szerepe, õ biztosíthatja elsõ sorban azt, hogy a versenypálya

�

�

�

3 MÉRETARÁNY ÉS ALAPSZINTKÖZ

4 ALAPELVEK

4.1 A sprint tájfutás jellegzetességei
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A térképjelek a tereptárgyakat csoportokba sorolva ábrázolják. Nem lehetséges minden tereptárgy
ábrázolása annak valódi kiterjedésének megfelelõen. Például a leküzdhetetlen falak lehetnek 2, de akár
10 méter magasak is.Aversenyzõk egy része képes lehet egy 2 méteres fal leküzdésére, mások számára
ez túl nehéz feladat. Hogy a versenyek sportszerûek legyenek az összes versenyzõ számára, szükséges
azt deklarálni, hogy a versenyzõk számára a leküzdhetetlennek jelzett objektumok tiltottak. Az ezt a
szabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni. Ezek logikus korlátozások, hiszen a kerítéseket és falakat
éppen a környezõ területektõl való elválasztás céljából emelték.

sportszerû legyen.

4.3.1

4.3.2 Minden lehet

Egyetlen ellenõrzõ pont sem tehetõ a terepszint alá, vagy épület belsejébe

séges erõfeszítést meg kell tenni annak érdekében, hogy megelõzzük az egyéb emberi
tevékenységgel (közlekedés, nézõk, járókelõk) kapcsolatos problémákat

Mivel

A rende

Aforgalom meg

Aforgalom csillap

Anag forgalm ter leteken

Ha e

a térképeken lehetetlen könnyen olvashatóan több szintet síkban ábrázolni, ezért a sprint tájfutó
versenyek nem rendezhetõk a föld alatt (pince, aluljáró) vagy épületek belsõ részében. Azt a szintet kell a
térképnek ábrázolnia, ahol a verseny zajlik. Természetesen a versenyzõ számára információt jelentõ
szintbeni keresztezéseket ábrázolni kell (alagút, híd, felüljáró).

zõk felelõsek a versenyzõk biztonságáért és minden a verseny helyszínén megjelenõ bármilyen
személy biztonságáért. A balesetek elkerülése érdekében minden elõvigyázatosság kívánatos. A
rendezõk az alábbi módokat választhatják:

állítása (az utak lezárása).

ítása (rendõri forgalomirányítás).

y ú ü a versenyzõk, járókelõk és nézõk szétválasztása.

zek az intézkedések nem alkalmazhatók, akkor a terep nem alkalmas sprint tájfutó verseny
rendezésére.

�

�

�

A pályakitûzõ nem hozhat létre olyan szituációkat, amely a versenyzõk számára eltérõ feltételeket idéz
elõ.

ályakitûzõnek az összes lehetséges útvonalválasztási lehetõséget számba kell vennie. Meg kell
kísérelni, hogy maguk a versenyzõk kövessenek el sportszerûtlen vagy veszélyes cselekedeteket, mint
például tiltott területek, kerítések keresztezése, leugrás magas falakról.
Ha elkerülhetetlen, hogy valamelyik átmenet keresztezzen vagy érintsen tiltott területet, leküzdhetetlen
falat vagy kerítést, akkor ezeket a tiltott helyeket a térképen bíbor színû áthúzásokkal külön is jelölni kell.

A p

4.2 A térképen áthatolhatlannak jelzett tereptárgyak egyben tiltottak
is a versenyzõ számára

4.4 A pályakitûzéssel kapcsolatos korlátozások

4.3 A sprint tájfutás versenyterepével kapcsolatos korlátozások
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Asprint tájfutótérképeket jó min ség , lehet leg mérettartó és vízálló papírra kell nyomtatni (80 - 120 g/
súlyú).
Az IOF hivatalos versenyeire a direktszínes ofszetnyomtatási módszer alkalmazása ajánlott. Más
nyomtatási technológia is használható amennyiben a színek és a vonalvastagságok min sége az
el írásoknak megfelel .
Atérképek olvashatósága a színek helyes alkalmazásán is múlik.

õ û õ

õ
õ õ

Az olvashatóság növelése érdekében a pontraszterek esetében a lehetõ legfinomabb pontrasztert kell
használni (60 vonal/cm a minimális).

m2

Direktszínes nyomtatás során speciális színes nyomdafestéket használnak. Minden színt szabványos
színek meghatározott arányban történ keverésével állítanak el . A tájfutótérképeken használt színeket
az egyik legismertebb módszerrel, a Pantone Matching System (PMS) színkeverési rendszerrel
definiáljuk.
Atérkép el állításához 6 különböz szín használható (nem számítva a felülnyomást).
Aminél egységesebb színmegjelenítés érdekében az alábbi színek használata szükséges:

õ õ

õ õ

A négyszínes ofszetnyomás a színes kiadványok nyomtatásának hagyományos módszere. A térképek
sokáig kivételt képeztek, f leg a vékony vonalakkal szemben támasztott követelményeknek miatt.
A négyszínnyomás a szubtraktív színkeverésen alapul, melynek három alapszíne a cián (világoskék), a
magenta (bíbor) és a sárga. Elméletben a három szín 100%-os keverésével fekete színt tudunk el állítani,
a gyakorlatban azonban legfeljebb barnásszürkét kapunk. Ennek következtében a fekete színt külön
színként szokás nyomni. Ezt a négy színb l álló módszert CMYK színkeverésnek nevezik.
A négyszínnyomás kevesebb szabványos festéket igényel, és a legnagyobb el nye az, hogy színes
fotókat, hirdetéseket is megjeleníthetünk, anélkül, hogy ez növelné a nyomtatási költségeket.
A digitális technológia bevezetésével lehet ség nyílt a tájfutótérképek négyszínnyomással történ
el állítására jó min ségben. Nem ez a javasolt nyomtatási módszer, de mint lehet séget nem szabad
figyelmen kívül hagyni. Ez a módszer csak akkor válik elfogadottá, ha a vonalak min sége, olvashatósága
és a színek megjelenése megegyezik a direktszínes nyomással készült térképek nyomtatási
min ségével. A térkép készít jének szem el tt kell tartania a módszer korlátait és lehetséges hibáit. A
vékony vonalak (szintvonalak) el állítása különleges figyelmet kíván.
L

õ

õ

õ
õ

õ õ
õ õ õ

õ

õ õ õ
õ

ásd még az ISOM 2000 3.5.2 fejezetét szem elõtt tartva, hogy nem ez az ajánlott módszer az IOF
versenyeken.

5 NYOMTATÁS

5.1 Direktszínes nyomtatás

3.5.2. Négyszínnyomás

Szín PMS szám
Fekete
Barna
S
K

árga
ék

Zöld
Szürke
Bíbor

Fekete
471
136
299
361
428
Bíbor

Aszínek megjelenése függ a nyomtatási sorrendt l is.
Direktszínes nyomás esetén az alábbi sorrend javasolt:
1. s
2.
3.
4. barna
5.
6. fekete
7.

õ

árga
zöld
szürke

kék

bíbor
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Colour PMS szám
fekete
471
136
299
361
428
magenta

101Alapszintvonal

102 F

103

104 Es

õszintvonal

éstüske

Köztes érték szintvonal. Ott használható, ahol a domborzat még részletesebb
ábrázolására van szükség, s ez alapszintvonalak segítségével már nem lehet-
séges.Aszomszédos szintvonalak közé csak egy segédszintvonal rajzolható.
Színe: barna.

Az eséstüske a szintvonal lejt irányba es oldalára rajzolandó, pl. a völgy vona-
lában, vagy mélyedéseknél. Csak akkor célszer a használata, ha a bonyolult
lejtésviszonyok tisztázása ezt szükségessé teszi.
Színe: barna.

û

õ
û

õ

õ õ

õ õ
õ

Azonos tengerszint feletti magasságú pontokat összeköt vonal. A szomszédos
szintvonalak közötti magasságkülönbség (alapszintköz) 2 vagy 2,5 méter.
Színe: barna.

õ

Minden ötödik szintvonalat vastagítva kell megrajzolni. Erre a magasságkü-
lönbségek gyors becslése miatt van szükség.
Színe: barna.

Segédszintvonal

105 S

106 F

zintvonalmegírás

öldletörés

A szintvonalmegírás segítséget nyújt nagy magasságkülönbségek becslése
esetén. F leg a f szintvonalak írhatók meg olyan helyen, ahol ez nem fed el
egyéb részleteket.Aszámokat úgy kell megírni, hogy a számok talpa a lejtés irá-
nyába mutasson.
Színe: barna.

A felszín hirtelen változása, mely környezetét l jól elkülöníthet , pl. kavics- vagy
homokgödör, út és vasút bevágása vagy töltése. A fogak a lejt teljes kiterjedé-
sét mutatják, de el is hagyhatók, ha két szemközti letörés egymáshoz nagyon
közel van.Az áthatolhatatlan földletörést a 201-es jellel kell ábrázolni (áthatolha-
tatlan sziklafal).
Színe: barna.

Fekete
Barna
Sárga
Kék
Zöld
Szürke
Bíbor

Megjeg
1:4000/1:5000 m

.

yzés: a méretek
éretarányra

vonatkoznak (mm)
A

1:4000/1:5000-es
m

z illusztrációk méretaránya
is az

éretaránynak megfelelõ.

rajzi térköz
vonalvastagság
középpontok közötti távolság, vagy vonalhossz
átmérõ
északra tájolt jel

6 A JELEK MAGYARÁZATA

6.1 DOMBORZAT

0.20

0.20

1.750.35

0.35

0.20
0.75

0.75

0.2

0.750.3

375 6 pt.
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108.1 Kis t

110 S

112 Kis

113 Hoss

115 Kis m

116 G

117 Szabdalt

öltés

zárazárok

kúp, halom

zúkás halom

élyedés

ödör

terület

Kis m

Kis metsz dés vagy árok. Minimális mélysége 0,5 méter.
Színe: barna.

Szembeötl halom, köves domb, amely nem ábrázolható mérethelyesen szint
vonallal (101, 103). Min

környezetéb l.

Szembeötl hosszúkás halom, amely nem ábrázolható méretarányhelyesen
szintvonallal hossza legal bb 6 méter, s

2 méter. A hosszúkás kúpnak legalább 1 méterrel ki kell emelkednie környe-
zetéb l.
Színe: barna.

Kisebb lapos, természetes mélyedés vagy üreg, amely szintvonallal (101, 103)
mérethelyesen már nem ábrázolható, félkörrel jelölend . A minimális átmérõ 2
méter.Akörnyezetét l legalább 1 méterrel mélyebbnek kell lennie.
Színe: barna.

A 106-os jellel mérethelyesen már nem ábrázolható meredek falú (minimum 2
méteres átmér j ) gödör, lyuk jelölésére szolgál. A környezeténél minimum 1
méterrel mélyebbnek kell lennie.
Színe: barna.

Gödrökkel, halmokkal borított terület, melynek részletes ábrázolását bonyolult-
sága, illetve a méretarány nem teszi lehet vé. A pontok sûrûsége a terület bo-
nyolultságától függ en változhat.
Színe: barna.

éretû, rendszerint mesterséges eredetû földtöltés, minimális magassága
0,5 méter. A nagy méretarány miatt az ilyen földtöltéseket inkább szintvonallal
(101) vagy segédszintvonallal (103) kell ábrázolni.
Színe: barna.

Színe: barna.

õ

õ -
imális átmérõje a terepen 2 méter. A kúpnak legalább 1

méterrel ki kell emelkednie õ
Színe: barna.

õ
(101, 103). A halom maximális á zélessé-

ge
õ

õ
õ

õ û

õ
õ

109 Metszõdés
Eróziós árok vagy metszõdés, mely túl kis méretû ahhoz, hogy a földletörés
(106) jelével, esetleg szintvonallal ábrázoljuk (101, 103).Avonal szélessége utal
az árok méretére. Minimális mélysége 1 méter.

ø 0.40

ø 0.75

max. 0.35

0.75

1.2

0.6

0.2

3.75 ø 0.6

ø 0.25 - 0.35

0.25

1.2

1.0

1.2

0.25

0.75
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ISOM 2000-hez képest törölt jelek

�

�

�

�

T (107): a nag
kis f (108.1).

K (111): k n nem s s (101).
M (114): .

(118):

öltés yobb méretarány következtében ábrázolásukra a következõ jelek használhatók:
szintvonal (101, 103), földletörés (106), öldtöltés

úp ülö zükséges a jelkulcsban feltüntetni, zintvonallal ábrázolható
élyedés külön nem szükséges a jelkulcsban feltüntetni, szintvonallal ábrázolható (101, 104)

Különleges domborzati tereptárgy a nagyobb méretarány következtében ábrázolásukra a
többi domborzati jel (101-117).

201

202

203

204 K

205 Barlang

206

207 Nag

Áthatolhatatlan sziklafal

Óriási szikla, sziklatorony

Áthatolható sziklafal

öves gödör

Sziklatömb, kõ

y sziklatömb

Az áthatolhatatlan sziklafalat, bányát vagy földletörést (ld. 106) 0,35 mm vastag
vonallal, esésirányú fogakkal jelöljük, a fogak a sziklafal kiterjedését (tetejét l a
lábáig) ábrázolják. Ha kicsi a hely, a fogak elhagyhatók, pl. sziklakapu esetében.
Aszikla terepi magassága legalább 2 méter.
Színe: fekete.

Az olyan szokatlan sziklaalakzat, mint például sziklatorony, sziklaszirt, hatalmas
sziklatömb alaprajzban, fogak nélkül ábrázolható. Minim lis magasság 1 m.
Színe: fekete.

A kis függ leges sziklafalat (minimum 1 méteres magasságú) fogak nélkül ábrá-
zolhatjuk. Ha a lejtés iránya nem derül ki egyértem en a sziklavonalból, rövid fo-
gazás mutasson a lejtés irányába.
Színe: fekete.

Afutó számára veszélyt jelent köves gödör, lyuk, bányaakna.
Színe: fekete.

A barlang jele megegyezik a köves gödör jelével. Pontos helye a jel súlypontja,
az elforgatott jel a bejárat irányát jelzi.A jel v
Színe: fekete.

Kis határozott sziklatömb (legalább 1 méter magas). Minden, a térképen ábrá-
zolt sziklatömbnek azonnal azonosíthatónak kell lennie a terepen.
Színe: fekete.

Különlegesen nagy és jellegzetes sziklatömb. A hatalmas sziklatömböket a 202-
es jellel ábrázoljuk alapraj .
Színe: fekete

õ

á

õ
û

õ

árosi terepeken nem használható.

zban

(tilos keres )ztezni

Tilos keresztezni az áthatolhatatlan sziklát!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

õrzõ pont nem tehetõ a barlang belsejébe.Ellen

6.2 SZIKLÁK ÉS KÖVEK

min.
0.75

0.750.35

0.9

0.18

ø 0.9

ø 0.6

0.25

0.25

0.25

min. 0.9
0.75

0.75

0.18

1.0

1.2

1.2

1.0

0.75
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208

210 K

211 N

212 Csupa

Sziklamezõ

õmezõ

yílt homokos terület

sz sziklafelszín

Ha a terület oly mértékben fedett sziklatömbökkel, hogy azok egyenként már
nem ábrázolhatók, összevontan, véletlenszer en elhelyezett háromszögekkel
jelöljük. Lega-
lább két háromszög rajzolandó.
Színe: fekete.

Haladást gátló köves terület. Az egyes pontok véletlenszer en oszlanak el és
s r ségük a kövek terepi s r ségének függvénye (felületi jel). Legalább három
pont rajzolandó.
Színe: fekete.

A futást nehezít , növényzet nélküli homokos, kavicsos terület. Ha az adott ho-
mokos terület nyílt, de a futhatóság jó, inkább a nyílt terület jele (401/402), eset-
leg a burkolt terület, parkoló jel használható.
Színe: fekete 12,5% (22 vonal/cm) és sárga 50% (ld. 403).

Talaj és növényzet nélküli futható sziklafelszín. A füves, mohás vagy más nö-
vényzettel fedett sziklafelszín a nyílt terület jelével (401-404) ábrázolható.
Színe: fekete 20% (60 vonal/cm) vagy szürke.

û

û

õ

A háromszögek sûrûsége utal a terület futhatóságára (felületi jel).

û û û û

304.1

305.1

Átgázolhatatlan víz

Átgázolható víz

M
a hat rol fekete vonal azt je

lenti, hogy a tereptárgy áthatolhatatlan.
Színe: kék 80% (60 vonal/cm), fekete.

Színe: kék 3

ély vízfelület (tenger, tó, folyó, szökõkút), amely a versenyzõ számára ve-
szélyt, vagy tiltott területet jelent.Asötétkék szín és á ó -

Sekély vízfelület (állóvíz, folyó, szökõkút), amelyet a versenyzõ képes leküz-
deni. Ha a vízfolyás a futó számára nem leküzdhetõ, akkor az átgázolhatatlan víz
(304.1) jelet kell használni. A halvány kék szín és az ezt határoló kék vonal az át-
gázolhatóságra utal (a mélység kisebb, mint 0,5 méter).

0% (60 vonal/cm), fekete.

(tilos keresztezni)

Az áthatolhatatlan vízfolyást tilos keresztezni!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

ISOM 2000-hez képest törölt jelek

� Sziklacsoport (209): a nagyobb méretarány miatt a sziklatömb jelével (206) ábrázolandó.

6.3 VÍZRAJZ

0.5 - 1.0

0.45

ø 0.18

(20 %)

ø 0.25 - 0.35

0.18

0.18

80%

30%

0.5
0.6

0.8

10



307.1 Kis

309

310 Mo

311

312 K i

313 Forr

vízfolyás

Áthatolhatatlan mocsár

csár

Vizenyõs terület

út, k s szökõkút

ás

Átgázolható kis vízfolyás vagy nagyobb vízelvezet árok, amely t
átgázolhatatlan víznek jel (305.1).

Színe: kék.

Mocsár, amely a futó számára veszélyes. A jelet fekete vonal veszi körül, mel
.

Áthatolható mocsár, re határozott körvonallal. A jel kombin

Színe: kék.

Id szakos mocsár vagy fokozatos átmenet a mocsár felé, amely állandóan át-
gázolható. A széle általában határozatlan és a növényzet hasonló a környeze-
téhez.
Színe: kék.

Kút, foglalt forrás, s amely legal

Színe: kék.

Patak forrása határozott kifolyással.A jel
Színe: kék.

õ úl kicsi ahhoz,
hogy öljük

y
utal arra is, hogy a mocsarat nem szabad keresztezni

ndszerint álható a fut-
hatóság és a nyílt terület megfelelõ jeleivel.

õ

zökõkút, ább 1 méter magas, az átmérõje lega-
lább 1 méter és van nyílt vízfelületük.

nem használható városi területeken.

Színe: kék, fekete.

A jel kombinálható a futhatóság és a nyílt terület megfelelõ jeleivel.

(til )os keresztezni

Az áthatolhatatlan mocsárt tilos keresztezni!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

ISOM 2000-hez képest törölt jelek

Anagyobb méretarány következtében az ISOM2000 egyes jeleit más objektumok jeleivel jelöljük:
ó átgázolhatatlan víz az átgázolható víz ét kell használni

tó az átgázolhatatlan víz (304.1) vagy az átgázolható víz (305.1) jelét kell használni.
gödör az átgázolhatatlan víz (304.1) vagy az átgázolható víz (305.1) jelét kell használni.

Átgázolhatatlan vízfolyás az átgázolhatatlan víz (304.1) jelét kell használni.
Átgázolható vízfolyás az átgázolhatató víz (305.1) jelét kell használni.
Átgázolható kis vízfolyás az átgázolható víz (305.1), vagy a kis ízfolyás kell használni.

mocsár mocsár jelét kell használni
Különleges vízrajzi tereptárgy évõ vízrajzi tereptárgyak jelét kell használni

�

�

�

�

�

�

�

�

T (301): az (304.1) vagy (305.1) jel .
Kis (302):
Vizes (303):

(304):
(305):

(306): v
(307.1).
Keskeny (308): a (310).

(314): a megl (304.1-313).

0.18

0.14

0.3

0.14

0.9

0.25

0.75

0.35

0.30

0.35

0.18

0.18

1.0

1.2

min.

0.25

min. 0.5

11

401

404 Durva n

405

406

407 n v nyzet

408 Nehe

Nyílt terület

Jól futható erdõ

Lassan futható erdõ

zen futható erdõ

Fák nélküli m velt terület, szántó, rét, legel stb., mel futhatósá-
got is jelöl.
Színe: sárga.

Rét elszórt fákkal vagy bokrokkal, f vel vagy hasonló növénytakaróval, amely
könny futhatóságot biztosít. Egyedülálló fákat, bokrokat külön is jelölhetünk
(418, 419).
Színe: sárga (20 vonal/cm).

Pusztaság, mocsaras terület, tarvágás, fiatal ültetés (1 méternél alacsonyabb
fák) vagy más, alapjában nyílt terület durva aljnövényzettel, vagy magas f vel. A
jelet kombinálni lehet az aljnövényzet (407, 409) jeleivel.
Színe: sárga 50% (60 vonal/cm).

Azon a durva nyílt területen, ahol elszórtan fák vannak, ott ennek fehér (vagy
zöld) tónussal kell megjelennie. Egyedülálló fákat, bokrokat külön is jelölhetünk
(418, 419).
Színe: sárga 70% (60 vonal/cm), fehér 48,5% (14,3 vonal/cm).

Tiszta erd , amelyben nincsen a futó számára akadályozó tényez . Ha nincs jól
futható rész a terepen, akkor a fehér szín nem jelenhet meg a térképen.
Színe: fehér.

Fákkal s r n ben tt terület (csökkent átláthatóság), a futás sebessége a normál
futósebességhez viszonyítva 60-80%-os.
Színe: zöld 30% (60 vonal/cm).

S r aljnövényzettel borított, de jól átlátható terület (szeder, alacsony bozót,
gallyazás), amelyben a futás sebessége a normál futósebességhez viszonyítva
60-80%-os.Ajel a 406-os és 408-as jelekkel nem kombinálható.
Színe: zöld.

Fákkal és bozóttal s r n ben tt terület (rossz átláthatóság), amelyben a futás
sebessége a normál futósebességhez viszonyítva 20-60%-os.
Színe: zöld 60% (60 vonal/cm).

û õ y egyben kiváló

û
û

û

õ õ

û õ

û

û õ

402 , els

403 Durva n

Nyílt terület zórt fákkal

yílt terület

yílt terület, elszórt fákkal

Lassan futható alj ö é

û

û

û

6.4 NÖVÉNYZET

12

100%

0.5ø 0.4

50%

0.12

30%

60%

0.840.72

0.7
ø 0.55

70%

100%



409 Nehezen futható aljnövényzet

410 Nehezen leküzdhetõ bozót

421 Leküzdhetetlen növényzet

411 Futhatósági irány

412 Gyümölcsös

413 Gyümölcsös, futhatósági irány (pl. szõlõ)

414 Mûvelt terület határa

415 Mûvelt terület

Sûrû aljnövényzettel borított, egyébként jól átlátható terület (szeder, alacsony
bozót,

Olyan sûrû növényzettel (fákkal vagy aljnövényzettel) borított terület, ahol halad-
ni alig

Olyan sûrû növényzet (fák vagy aljnövényzet), mely leküzdhetetlen vagy a futó
számára veszélyt jelent.
Színe: zöld 100%, fekete 28%.

Ha az erdõben a futhatóság egy irányban kedvezõbb, mint a többiben, akkor a
kedvezõ

Gyümölcsfákkal, cserjékkel beültetett terület. A pontozás szükség esetén elfor-
gatható

Gyümölcsfákkal, cserjékkel beültetett terület, ahol az ültetett növényzet akadá-
lyozza a futhatóságot. A vonalkázás szükség esetén elforgatható az ültetés irá-
nyának megfelelõen.

zíne: sárga és zöld.

Ha a mûvelt terület határát nem jelöli más jel (kerítés, kõfal, stb.), akkor fekete vo-
nallal û û

õ

Azt a mûvelt területet, amelyet a növényzet fejlõdési ideje alatt el kell kerülni, sár-
ga

gallyazás), amelyben a futás sebessége a normál futósebességhez vi-
szonyítva 20-60%-os.Ajel nem kombinálható a 406-os és 408-as jelekkel.
Színe: zöld 28.6% (23.8 vonal/cm).

lehet, a futósebesség a normál sebesség 1-20%-ára csökken.
Színe: zöld 100%.

iránnyal párhuzamos fehér csíkozást kap a zöld felületi jel.
Színe: zöld, fehér.

az ültetés irányának megfelelõen.
Színe: sárga 100% és zöld 25% (12,5 vonal/cm).

S

ábrázoljuk. Az eltérõ m velés területeket elválasztó, állandónak tekint-
het határt ugyanígy jelöljük.
Színe: fekete.

alapon fekete pontozással jelöljük.
Színe: sárga 100%, fekete 5% (12,5 vonal/cm).

(tilos keresztezni)

Aleküzdhetetlen növényzetet tilos keresztezni.
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.
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0.12

0.4

1.1

0.30 0.42

min.
0.25

0.3ø 0.18

ø 0.45 0.8

1.3

0.6

0.2 0.85

0.3

0.07

0.8ø 0.2

416 Jelleghatár

417 Határozatlan jelleghatár

418 Kiemelkedõ fa

419 Bokor vagy fa

420 Különleges növényzeti tereptárgy

Jól elkülönülõ erdõszegély vagy élesen kirajzolódó növényzethatár az erdõterü-
leten

Zöld, sárga és fehér színnel ábrázolt területeknek a terepen határozatlan vonalú
érintkezését õ û

Kiemelkedõ, vagy egyedülálló fa, melynek törzsátmérõje legalább 0,5 méter.
zíne: zöld.

Kiemelkedõ, vagy egyedülálló fa, bokor, melynek törzsátmérõje kisebb, mint 0,5
méter.
Színe: zöld.

Különleges, kis kiterjedésû növényzeti tereptárgy

belül.
Színe: fekete.

jelleghatár-pontozás nélkül ábrázoljuk. Az eltér fedettség terüle-
tek határát csupán az alapszínek vagy a raszterek megváltozása jelzi.

S

. A jel pontos meghatározását
meg kell adni a térkép jelmagyarázatában.
Színe: zöld.

506.1 Burkolatlan g

508

509 Keske

yalogút

Felhagyott ösvény

ny nyiladék

Viszonylag széles gyalogút, fõleg gyalogosok közlekedésére mindenféle szilárd
burkolat nélkül.
Színe: fekete, barna 15% (min. 60 vonal/cm).

gyalogút. Városi terepen nem használható.
Színe: fekete.

507 Burkolatlan gyalogút erdõben
Burkolatlan

Kevésbé felismerhet keskeny ösvény vagy fakihordó út..
Színe: fekete.

5 méternél keskenyebb, jól felismerhet nyiladék. A nyiladék egyenes erd vá-
gás, általában aljnövényzettel, amelyben út nem vezet. Ha a nyiladékban út
megy, az 507-es jel használható.
Színe: fekete.

õ

õ õ

6.5 MESTERSÉGES TEREPTÁRGYAK

ø 0.22

0.5

ø 0.6

0.18
1.0

1.2

0.18

0.18

0.14

0.3

0.3

1.0

3.0

0.35
0.25

2.0

0.07

0.18
0.3

1.0

1.0
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512.1 G

515.1 Vas

515.2 Villamosvonal

517 T

518.1

519.1Alacson

521.1

yaloghíd

útvonal

ávvezeték

Aluljáró, alagút

y fal

Áthatolhatatlan fal

Gyalogosok számára épített híd vizek, szakadékok, vasutak, utak és hasonló
objektumok felett.
Színe: fekete.

ínpálya, mely vasúti közlekedés számára épült.

villamos egy tömegközlekedési jármû, mely síneken közlekedik a talaj szint-
jén. A síneket a versenyzõ keresztezheti. A tájfutó térképek a villamosvonalakat
általában nem ábrázolják, csak ha azok a tájékozódást segítik.
Színe: fekete 50%.

õ számára jól észlelhetõk.

luljáró vagy alagút, mely a talaj szintje alatti átkelést tesz lehetõvé gyalogosok
vagy jármûvek számára utak, vasutak alatt.
Színe: fekete.

Kõbõl vagy más szilárd anyagból készült, a versenyzõ számára könnyen leküzd-
hetõ fal. Ha a fal 2 méternél magasabb feltétlenül az áthatolhatatlan fal (521.1)
jelet kell alkalmazni.Aszéles falakat alaprajzban kell ábrázolni.
Színe: 50% fekete.

Á ámfal, mely a versenyzõ számára komoly akadály. Tilos ke-
resztezni, mert a versenyzõ számára tilos területet határol, vagy mert magassá-
ga miatt a leküzdése rendkívül balesetveszélyes. A széles áthatolhatatlan fala-
kat alaprajzban kell ábrázolni az épület jelével (526.1).
Színe: fekete.

S

A

Elektromos áram továbbítására szolgáló vezeték.A távvezetékek nagy oszlopait
alaprajzban kell ábrázolni. A távvezetékek vonalát csak akkor ábrázoljuk, ha
azok a versenyz
Akeresztvonalak pontosan a tartóoszlopok, az alátámasztás helyét jelölik.
Színe: fekete.

A

thatolhatatlan fal, t

Színe: fekete.

(tilos keresztezni)

(tilos keresztezni)

Avasútvonalat tilos keresztezni és tilos a vasútvonal mentén haladni.
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

Ellenõrzõpont nem tehetõ aluljáróba vagy alagútba!
Amennyiben a versenyzõnek ilyen útvonalat kell igénybe vennie a verseny so-
rán, akkor az átkelõhely (708) pályafelülnyomás jelét is használni kell.

Az áthatolhatatlan falat tilos keresztezni!

0.35

0.25

0.1

1.0

min.
0.4

0.35

1.5

0.1

0.2

min.
1.5

0.14 0.3

ø 0.2

0.4

min. 0.35

50%

50%

min. 0.35
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522

524

525

526.1

526.2 Mennyezet, tet

526.3 Tart s

Áthatolható kerítés, korlát

Áthatolhatatlan kerítés, korlát

Átkelõhely

Épület

õ

óo zlop

A dr

Az

ótból vagy fából készített áthatolható kerítés általában magánterületek, tel-
kek védelmére szolgál. Elsõdleges célja a határok jelzése, illetve a behatolás
megakadályozása. A korlát hasonló céllal készített építmény, de ez rendszerint
könnyebben leküzdhetõ (át lehet alatta bújni).
Ha az áthatolható kerítés 2 méternél magasabb mindenképpen az áthatolhatat-
lan kerítés jelét (524) kell használni.
Színe: fekete.

átkelõhely egy nyílás vagy átjáró kerítésen, falon, esetleg korláton, mely a
versenyzõ számára könnyû áthaladást biztosít. A nagyon szûk átjárókat és nyí-
lásokat, melyek kis szélességük miatt csak nehezen használhatók nem szabad
a térképen jelölni és a verseny ideje alatt zárva kell tartani.
Színe: fekete.

Az épület egy viszonylag állandó, tetõvel rendelkezõ építmény.
A településen, magánterületen (527.1) belüli épületek egyszerûsítve is ábrázol-
hatók. Az épületen belüli struktúrák jelölhetõk, ha a versenyzõ számára ez a tá-
jékozódást segítõ információt szolgáltat.
Színe: fekete, fekete 55%.

Oldalról általában nyitott, tetõvel rendelkezõ építmény, melyet oszlopok, falak,
pillérek támasztanak alá (átjáró, folyosó, árkád, buszváróterem, garázs, töltõál-
lomás.Az építménynek legalább az egyik oldala nyitott kell legyen.

A tartóoszlop, pillér kõbõl, téglából vagy más anyagból készült viszonylag kar-
csú struktúra, mely az épület vagy a tetõ alátámasztására szolgál. A 2*2 méter-
nél kisebb alapterületû tartóoszlopokat általában nem ábrázoljuk. Az árkádok
tartóoszlop-sorait ezzel a jellel nem ábrázoljuk, hacsak nem segítik a versenyzõ
tájékozódását. Pilléreket akkor ábrázolunk, ha épületeket támasztanak alá.
Színe: fekete.

Áthatolhatatlan kerítés, esetleg korlát, melyet tilos keresztezni, mert a verseny-
zõ számára tilos területet határolnak, vagy mert magasságuk miatt a leküzdésük
rendkívül balesetveszélyes.
Színe: fekete.

Az épületen belüli nagyon szûk átjárókat és nyílásokat, melyek kis szélességük
miatt csak nehezen használhatók nem szabad a térképen jelölni és a verseny
ideje alatt zárva kell tartani.
Színe: fekete, fekete 20%.

(tilos keresztezni)

Az áthatolhatatlan kerítést, korlátot tilos keresztezni!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

0.35

60º

3.75

0.75
0.14

0.9

0.25
0.6

0,95

0.14

55%

0.07

20%

min. 0.5 × 0.5

0.14

60º3.75

0.75
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527.1 Mag

529 Burkolt

529.1

533

534

536.1 Kis torony

537 l

538

ánterület

terület

Lépcsõ, burkolt terület széle

Áthatolható csõvezeték

Áthatolhatatlan csõvezeték

Em ékkõ, határjel

Vadetetõ

A ersen

A burkolt ter

L

Földfelszíni gáz-, olaj-, víz- stb. cs vezeték, amely fölött vagy alatt lehetséges
az áthaladás.
Színe: fekete.

Cs vezeték, amely fölött vagy alatt nem lehetséges az áthaladás.
Színe: fekete.

Kis

S

v yzõ számára tiltott terület (magánterület, virágágyás, vasút). Nem szük-
séges a területen egyedi objektumok ábrázolása, kivéve az olyan jellemzõ ob-
jektumokat, mint a vasút, nagy épület vagy kiemelkedõ fa.
Színe: sárga 100%, zöld 50%.

ület aszfalttal, sóderrel, murvával vagy más kemény anyaggal borí-
tott terület (általában járda, parkoló).
A burkolat nyilvánvaló különbségei a burkolt terület széle (529.1) jellel ábrázol-
hatók, ha segítik a tájékozódást.
Színe: barna 15% (min. 60 vonal/cm).

épcsõ határoló vonala, illetve burkolt terület széle. A lépcsõfokokat csak egy-
szerûsítve kell ábrázolni. A járdák szélét csak abban az esetben kell ábrázolni,
ha azok a versenyzõ tájékozódását jelentõsen segítik.
Színe: fekete.

õ

méretû toronyszerû építmény. A nagy méretû tornyokat alaprajzban kell
ábrázolni az épület jelével (526.1).

zíne: fekete.

0,5 méternél magasabb emlékkõ, kõhalom, határjel.
Színe: fekete.

Szabadon álló, esetleg fára telepített etetõ.
Színe: fekete.

õ

(tilos keresztezni)

(tilos keresztezni)

Aversenyzõ számára tiltott területet tilos keresztezni!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

Az áthatolhatatlan csõvezetéket tilos keresztezni!
Aszabályt megszegõ versenyzõket ki kell zárni.

0.07

15%

100% 50%

YELLOW GREEN

0.2

0.2
0.35

0.75

0.75

3.75

0.9

45º

45º
3.75

1.8

0.2
ø 1.0

min. 0.4

0.18

1.0

0.8

60º

ø 0.18

0.18

1.5

1.5
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ISOM 2000-hez képest törölt jelek

Anagyobb méretarány következtében az ISOM2000 egyes jeleit más objektumok jeleivel jelöljük:
ópálya õút ékút talajút és kocsiút ü é

ület széle sználhatók.
Jól látható útelágazás és határozatlan útelágazás yobb méretarány miatt ezeknek
a jeleknek nincs jelentõségük.

íd : yaloghíd jelét lehet használni
Átkelõhely híd nélkül : terület jel megszakításával lehet ábrázolni
égvezeték : távvezeték jelet z á

Kõfal : z alacsony fal jelet ználni
õfal : az alacsony fal jelet (519.1) kell használni.

kõfal : az áthatolhatatlan fal jelet z á
omos kerítés : az áthatolható kerítés, korlát jelét használni.

: az alacsony fal jelet (519.1) kell használni.
Lõtér : ználni (a lõtér elemei külön ábrázolhatók).
Sír : ülönleges síkrajzi tereptárgy jelet ználni

az épület y a kis torony ét kell használni

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Aut (501), f (502), mell (503), (504) (505): a burkolt ter let (529) s a
burkolt ter (529.1) jelek ha .

(510) (511): a nag

H (513) a g (512.1).
(514) a burkolt (529).

L (516) a (517) kell has n lni.
(519) a (519.1) kell has .

Romos k (520)
Magas (521) (521.1) kell has n lni.
R (523) (522) kell
Rom (530)

(531) a jelet nem lehet has
(532) a k (540) kell has .

Magas torony (535): (526) vag (536.1) jel .

541 Eml

540

ékmû, szobor

Különleges síkrajzi tereptárgy

A

Különleges mesterséges tereptárgyakat ábrázolhatunk ezekkel a jelekkel. A
jelek pontos meghatározását meg kell adni a térkép jelmagyarázatában.
Színe: fekete.

z emlékmû, szobor egy háromdimenziós mûalkotás. A nagyon nagy méretû
emlékmûveket, szobrokat alaprajzban az épület jelével kell ábrázolni (526.1). A
kis méretû emlékmûveket az emlékkõ, határjel jelével lehet ábrázolni (537).
Színe: fekete.

0.181.0

0.2

0.14

1.2

1.5
0.75
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601 Mágneses északi vonalak

602 Illeszt kereszt

603 Megassági megírás

Az északvonalak a térképen a mágneses észak felé mutatnak. Ezek a t
egymástól 30 mm-re helyezkednek el, ami 150 méteres terepi távolságnak felel meg
1:5 000-es méretarányban; 1:4000-es méretarányban a terepi 150 méter 37,5 mm-
nek felel meg.Az északvonalat meg lehet szakítani, amennyiben apró tereptárgyakat
(pl. sziklát, kúpot, patakelágazást, ösvényvéget, stb.) fedne ki. Kevés vízrajzi objek-
tumot ábrázoló területen kék szín vonalakat használhatunk.
Színe: fekete (kék).

Legalább három illeszt jelet kell felvenni a térkép keretén belül, nem szimmetrikus
elhelyezésben. Ezen felül színellen rz jelet is alkalmazhatunk.
Színe: minden nyomtatott szín.

A kótált magassági értékeket magasságkülönbségek durva becsléséhez használ-
hatjuk. A magasságot méterre kerekítve adjuk meg. A számok északra tájoltak. A
vizek szintjét pont nélkül írjuk meg.
Színe: fekete.

érképen

û

õ
õ õ

õ

A pályákat legalább az elit kategóriákban be kell nyomtatni. A többi kategória
számára kézzel is be lehet rajzolni.
Apályabenyomtatás méretei azonosak mindkét lehetséges méretarányban.

701 Rajt

702 Ellen

703 Ellen rz pont sorszáma

704 Összeköt vonal

A rajt vagy térképrajt (amennyiben az nem azonos helyen van az id rajttal) helyét
egyenl oldalú háromszög jelöli, amelynek egyik csúcsa az els ellen rz pont irá-
nyába mutat.Aháromszög középpontja mutatja a tereptárgy pontos helyét.
Színe: bíbor.

Az ellen rz pont helyét kör jelöli. A kör középpontja mutatja a tereptárgy pontos he-
lyét.Akör vonalát megszakíthatjuk ha az fontos részleteket takar.
Színe: bíbor.

A számot a körhöz közel kell elhelyezni úgy, hogy fontos részleteket ne takarjon. A
s
Színe: bíbor.

A rajtot, az ellen rz pontokat és a célt egyenes vonallal kell összekötni. Az
összeköt szakaszokat meg lehet szakítani, ha az fontos részletet takarna el.
Színe: bíbor.Colour: purple.

õ
õ õ õ õ

õ õ

zámokat vízszintesen kell megírni.

õ õ
õ

õrzõpont

õ õ

õ

6.6 MÛSZAKI JELEK

6.7 PÁLYAFELÜLNYOMÁS

7.0

ø 6.0

0.35
0.35

0.18

6 pt.

min.
4 mm 0.1

0.14

ø 0.3
321

54

0.35

4.08

9
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705 Jelzett útvonal

706 C

707 Tiltott határ

708 Átkel hely

709 Zárt terület

710 Veszélyes terület

711 Tiltott útvonal

712 Els segélyhely

713 Frissít pont

Aterepen kiszalagozott útvonalat a térképen szaggatott vonal jelzi.
Színe: bíbor.

Acél helyét két koncentrikus kör jelöli.

Olyan határ, amelyet a terepen tilos átlépni.
Színe: bíbor.

Átjárót falon, kerítésen vagy úton, vasúton, zárt területen, esetleg alagutat ezek alatt,
két kifelé görbül vonal jelöl. Amennyiben szükséges, a jelet alaprajzban is lehet
rajzolni (f leg átjárók, alagutak esetében).
Színe: bíbor.

Azárt területet – ld. 527.1-es jel is – függ leges sraffozás jelöli.Ahatároló vonalat, ha
az nem természetes határ, a következ módon jelöljük:
a) a folytonos vonal azt jelenti, hogy a határvonal a terepen végig szalagozott,
b) a szaggatott vonal azt jelenti, hogy a határvonal jelzése a terepen nem folytonos,
c) a határvonal hiánya azt jelenti, hogy a terepen nincs semmiféle jelölés.
Színe: bíbor.

Az átlósan keresztezett vonalak a versenyz számára veszélyes területet jelölik.
Színe: bíbor.

Aversenyen nem használható útvonalat jelöl.
Színe: bíbor.

Az els segélyhely terepi helyét jelöli.
Színe: bíbor.

Nem ellen rz pontra telepített frissít hely.
Színe: bíbor.

él

õ

õ

õ

Színe: bíbor.

õ
õ

õ
õ

õ

õ

õ õ õ

0.5

0.6

0.6

3,0 0.35

1,03,0

3,0

3,0

0.25

0.25

3,0

0.25

0.35

0.35
0.6

3,0

0.7

ø 5,0

ø 7,0
0.35

0.35
2.0

0.5

9

20



7 Érvek az 1:4000 és az 1:5000 méretarány választása mellett

Akartogr

A

A tartalmi elemek minim

At

áfiában az alábbi tényezõk lényegesek a méretarány megválasztásakor:

z ábrázolt terület nagysága (ld. 7.1) és a kezelhetõ papírméret (ld. 7.2) viszonya;

Aminimális rajzi méret (az emberi szem érzékenysége) (ld. 7.3);

ális méretei (azon terepi objektumok minimális mérete, melyek a versenyzõ
tájékozódását segítik), (ld. Térképtartalom).

érképezési és a nyomtatási folyamat pontossága.

�

�

�

�

A spri
3 km (ld. 1. bra). Hog

0,5 -1,0 km .

nt tájfutóverseny gyõztes ideje nem haladhatja meg a 12-15 percet. Az ennek megfelelõ
versenyhossz 2,5-4 km. Ezért a maximális szükséges terepméret á y a sprint tájfutó
verseny a nézõk számára is látványos legyen szükséges pályahurkok vagy átfutó pontok alkalmazása.
Ezért a megfelelõ terepnagyság az említettnél kisebb, általában csak

2

2

Fig. 1: A 4 km hoss sprint p .zú ályához szükséges maximális terület

FÜGGELÉK

7.1 A sprint tájfutáshoz szükséges terület nagysága

1:10 000 méretarány

1.
0

km
×

1.
0

km
=

1.
0

km
2

1.
km

×
1.

km
5

5
=

2.
25

km
2

2
0

5
=

3.
0

km
.

km
×

1.
km

2

~4 km

~4 km
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7.2.1At

7.2.2 Hirdet

7.2.3Alapvet

érkép hajtogatása

ések a térképen

õ térképi információk

A n

A versen

A t

A

DINA4 (21x30) m nus (6 x 30 cm) = 450 cm
DINA3 (41X30) (6 x 30 cm) = 1050 cm

A sprint t

Ennek megfelel 1:4 000 vagy 1:5 000 (ld. ).

yomtatott térkép nagysága nem lehet túl nagy, különben a versenyzõnek túl sokszor kell összehajtania. Már
A4-es méret alkalmazása esetén is a versenyzõ egyszer vagy kétszer összehajtja a térképet. Emiatt az ennél
nagyobb méretet el kell kerülni. Az A3-nál nagyobb méretet a térkép semmiféleképpen nem haladhatja meg. Az
A4-es méret kezelhetõ, ezért ez az optimális a sprint tájfutó versenyszámhoz.

ytérkép (amellyel a versenyzõ a pályát teljesíti) ne legyen telezsúfolva reklámfeliratokkal. A sok reklám
megnövelheti a papírtérkép méretét és zavarhatja a versenyzõ koncentrálását. Ezért célszerû, ha a versenyzõ
olyan versenytérképpel fut, amin egyáltalán nicsenek hirdetések, logók. A verseny után kiosztott térképeken
már ott lehetnek a hirdetések és a logók.

érkép csak a legfontosabb információkat tartalmazhatja (méretarány, alapszintköz, helyesbítés ideje, cím,
mágneses észak, az ellenõrzõpontok leírása (szimból). Ezen információk által lefedett terület ne haladja meg a
200 cm -t. z így megmaradó hasznos terület a sprint térkép ábrázolására:

í z fontos feliratok
mínusz fontos feliratok

ájfutás optimális méretaránya két tényezõ befolyásolja: a versenyszámhoz szükséges terület
nagysága, továbbá az optimális papírméret. A versenyszám lebonyolításához szükséges területnagyság 0,5-1
km (ld. 7.1). A térkp mérete ne legyen az A4-esnél sokkal nagyobb, így kb. 450 cm2 hasznos terület marad a
terepre (ld. 7.2). 1:3000 vagy annál nagyobb méretaraányok használata esetén a szükséges papírméret
gyorsan növekszik.

õen a javasolt méretarány 1. táblázat

2

2

2

2

Table 1: Az optimális méretarány függ a terület és a papír nagyságától

A sprint versenyszám lebonyo-
lításához szükséges terület 0.25 km2 0.5 km2 0.75 km2 1.0 km2 1.25 km2 1.5 km2

A4 =
450 cm2

A3 =
1050 cm2

1:2000

1:2500

1:3000

1:4000

1:5000

0.18 km2

0.42 km2

0.28 km2

0.40 km2

1.1 km2

0.65 km2

0.95 km2

0.72 km2

1.68 km2

2.62 km2

A3 A3 A2 > A2 > A2 > A2

A4 A3 A2 A2 > A2 > A2

A4 A4 A3 A3 A2 A2

A4 A4 A4 A4 A3 A3

A4 A4 A4 A4 A3 A3

7.2 A térkép formátuma
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A

A kiemelked[ jelent

A

Aross

Alegjobb n

Fentiek miatt a sprint t

z emberi szem megfelelõ fényviszonyok mellett képes akár 0,04 mm milliméter vastag vonalak észlelésére is.
A tájfutó térképeknek azonban olvashatóknak kell lenniük nagy futósebesség és rossz fényviszonyok között is.
Emiatt a térképjelek minimális nagysága nagyobb kell legyen, mint a normál tájfutó térképek esetében:

õségû objektumoknak világosan láthatóknak és nagyon szembetûnõknek kell lenniük a
térképen;

z objektumok alakjában lévõ eltéréseknek jól láthatónak kell lenniük;

z fényviszonyok és a fényes színekkel való nyomtatás csökkenti a kontraszthatást;

yomtatási eljárások gyakran túl drágák, nem gazdaságosak.

ájfutó térképek minmális rajzi méreteinek szigorú betartása nagyon fontos (ld. 2. táblázat).
A javasolt minimális jelméretek és vonalvastagságok az állami topográfiai térképek és a hagyományos tájfutó
térképek tapasztalatain alapulnak (ld. ISOM 2000).

�

�

�

�

2. t : Minimáblázat ális rajzi méretek a sprint tájfutó térképeknél

Színfelület

Pontsor

Háromszög

Pont

Kör

Négyzet

Rajzi térköz két vonal között

Folyamatos vonal

Térképjel

Scale

Méret a valóságban

1:5000 1:4000 1:3000 1:2500 1:2000

mm m m m m m

mm2 m2 m2 m2 m2 m2

0.10

0.25

0.30

0.30

0.15

1.00

0.10

1.00

0.5

1.9

1.5

1.5

0.8

5.0

0.5

25

0.4

1.0

1.2

1.2

0.6

4.0

0.4
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0.3

0.8

0.9

0.9

0.5

3.0

0.3

9

0.3

0.6

0.8

0.8

0.4

2.5

0.3

6.25

0.2

0.5

0.6

0.6

0.3

2.0

0.2

4

3. t : A sprint táblázat ájfutó térképeken ábrázolt objektumok minimális méretei

3 m

2 m

1 m

Minimális terepi méret 1:5000 1:4000 1:3000 1:2500 1:2000
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A

é inimális terepi méret 1:5000 méretarányban 0,4 milliméternek felel meg, míg 1:4000 méreta-
rányban 0,5 mm-nek. Ezek a méretek a négyzet és a kör minmális méretén (0, 3 mm) felül vannak. Az 1,875
méteres terepi távolság (hézag) 1:5000-es méretarányban 0,25 mm-nek felel meg. zonban a bonyolult városi
területek ábrázolásakor már szembe találkozhatunk ábrázolási korlátokkal, illetve nem optimális sokszorosítási
eljárás esetén is problémák adódhatnak a megjelenítéssel (fõleg 1:5000 méretarányban).

7.3 A sprint tájfutásnál alkalmazott minimális térképi ábrázolások
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Eddig a

A sprint t versenyekhez

z 1:5000 méretarány dominált a városi terepek tájfutó térképein. Az 1:5000-es méretarányon kívül
gyakran használtak ettõl eltérõ méretarányokat is (1:3000, 1:2000).
Városi terepeken az eltérõ jellegû tereptárgyak miatt a versenyzõk általában gyorsabban képesek az adott mé-
retarányhoz “kalibrálni” a távolságok érzékelését, míg ugyanez sûrû erdõs területeken sokkal nehezebb. Emiatt
a méretarányok szabványosítása nem tûnik olyan lényegesnek, mint a hagyományos tájfutó térképek eseté-
ben. Ennek ellenére azért kívánatos, hogy legyen egy általánosan használt méretarány a sprint tájfutó verse-
nyek térképeinél.

ájfutó szükséges terület nagysága miatt a javasolt térképméret (nem sokkal nagyobb
mint A4), illetve a minimális rajzi méretek miatt a maximális alkalmas térkép méretarány az 1:5000. Azonban
nincs értelme a térképek tartalmi elemeit a méretarány függvényében változtatni, így legfeljebb az 1:4000
méretarány használata elfogadható.

A megfelel

A

õ alapszintköz kiválasztása nagyon fontos.Az alapszintköz függ a terep típusától, a méretaránytól és
kis mértékben a vonalvastagságtól is. Általánosságban elmondható, hogy ha a lehetõ legkisebb alapszintközt
választjuk, akkor tudjuk a legrészletesebben ábrázolni a terület domborzatát. Másrészt a kisebb alapszintköz
miatt a zsúfolt szintvonalrajz nehezen olvashatóvá teheti a térképet. Ezért fontos az elõnyök és hátrányok gon-
dos mérlegelése alapján döntést hozni ebben a kérdésben. A szintvonalszámok legyenek a topográfaii térké-
peknél megszokott egész értékek, fõszontvonalként az alapszintköz függvényében minden negyediket vagy
ötödiket vastagítsuk meg.

z optimális méretarány kérdését két oldalról közelíthetjük meg: egyrészt tisztán számításokkal, a legmerede-
kebb lejtõk figyelembevételével, másrészt pusztán empirikus módon. Sajnos az empirikus tapasztalatok
gyakran hiányosan dokumentáltak. Így a legcélszerûbb, ha feltétlenül végzünk számításokat is.

4. t : A (Imhof, 1965 alapjáblázat z alapszintköz függ a terep jellegétõl és a méretaránytól án)
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Maximális lejtõszög Lapos Hegyes

a=5º a=10º a=15º a=20º a=5-10º a=10-20º

Ha kétségeink vannak, akkor célszerû lefelé kerekíteni és inkább használjunk nagyobb alapszintköz mellett
több kiegészítõ szintvonalat, minthogy a túl kicsi alapszintköz miatt a térképen túl sok szintvonal lenne.
A 4. táblázat számításai szerint 1:4000 és 1:5000 méretarányban lapos terepeken (max. lejtõszög 5-10%) az 1
méteres alapszintköz javasolt, míg hegyes terepen (max. lejtõszög 10-20%) a javasolt alapszintköz 2 méter.

7.4 Következtetés

7.5 Alapszintköz
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