
 УМОВНІ ТОПОГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

 Умовні топографічні позначення – це своєрідна азбука, з допомогою 

якої намальована карта. На відміну від загальної топографії , де 

використовують понад 400 видів різноманітних умовних знаків, на 

спортивних картах їх близько 100.  

 Всі знаки спортивних карт розділені на групи: - рельєф місцевості; - 

скелі і каміння; - гідрографія та болота; - рослинність; - штучні споруди; - 

знаки дистанцій та технічні умовні знаки;  

  Рельєф місцевості – різноманітні нерівності на місцевості. Розрізняють 

такі основні форми рельєфу: горб, яма, лощина, сідловина та хребет (рис.4). 

Що таке горб та яма відомо кожному. Додам, що хребет – це пасмо, яке 

простягається на значну відстань. Лощина – долина з пологим схилом. 

Сідловина –неглибока виїмка між двома висотами в гірському хребті.  

 

 Оскільки підвищення та пониження на місцевості зображують 

однаковими горизонталями, застосовують показники схилу Відображення 

форм земної поверхні здійснюється за допомогою дуже детальних кривих 

ліній – горизонталей (рис 5). 



 

  Горизонталь – це лінія, яка з’єднує точки однакової висоти.  

  Відстань між горизонталями по вертикалі має назву висоти перетину. 

Вона залежить від масштабу карти. Підрахувавши кількість горизонталей, 

можна визначити висоту чи глибину певної форми рельєфу. Про стрімкість 

схилу дає уявлення густота, тобто відстань між горизонталями на карті. Там 

де схил стрімкіший, горизонталі густіші. Горб та яму зображають 

замкненими кривими. Хребет і лощинулініями, витягнутими в одному 

напрямку. Показників схилу на карті, як правило небагато. Напрями схилів 

легко визначити за струмками та річками, які течуть в бік пониження, а 

також за озерами, завжди розташованими в низинах (рис.6).  

 

Скелі та каміння 



 Скелі є особливою категорією форм земної поверхні. Відображення 

скель надає корисну інформацію про небезпеку та прохідність і, крім того, 

забезпечує орієнтири для читання карти і розташування КП. Скелі, на відміну 

від інших елементів рельєфу, показують чорним кольором. Зовнішня лінія 

знаку повинна точно передавати форму скелястого краю, спроектованого на 

горизон-тальну площину. На картах для спортивного орієнтування зобра-

жають такі орієнтири групи: скелі і каміння: скельні стіни, скельні уступи, 

скельна яма, печера, камінь, кам'яна осип, кам'яні плато. До цієї групи також 

відноситься умовний знак відкриті піски. 

Гідрографія 

 Ця група знаків включає в себе як відкриту воду, так і специфічні типи 

грунтів та рослинності, які спричиненні наявністю води. Ця інформація є 

важливою, оскільки показує спортсмену ступінь перешкоди і забезпечує 

орієнтири для КП. До точкових орієнтирів гідрографії відносяться: джерело, 

криниця, калюжа або заглиблення з водою, маленьке озеро. Лінійні орієнтири 

гідрографії: струмок, річка, канава з водою, річка або струмок, які в суху 

погоду пересихають. Такі орієнтири, як озера та болота відносяться до 

площинних орієнтирів гідрографії. Звичайно, болота бувають різного 

ступеню прохідності, що теж відображається різними умовними знаками  

Рослинність 

 Рослинність є найбільш непостійним компонентом ландшафту. Вигляд 

її різко змінюється у зв'язку зі зміною пори року. Зрілий ліс підлягає вирубці, 

а нові посадки і самосів на вирубках швидко підростає. Тобто, старіння 

спортивних карт відбувається перш за все у зображенні рослин. Хоча 

вважається, що названі причини доз-воляють вважати рослинність менш 

достовірними об'єктами на картах, але умови прохідності та видимості, що є 

дуже важливим, перш за все залежать від рослинності. Основні принципи 

зображення рослинності полягають у використанні різних кольорів: - білим 

позначається чистий ліс, який практично не впливає на швидкість бігу; - 

жовтим зображаються відкриті площі, що поділяються на декілька категорій; 

- зелений показує щільність лісу згідно з прохідністю і поділяється на 

декілька категорій. Критерієм вибору тої чи іншої градації слугує зниження 

швидкості бігу у порівнянні із швид-кістю бігу по "чистому" лісу. Білий 

колір показує типовий для даної місцевості чистий ліс, який вільно 

пробігається. Якщо в жодній частині лісу неможливо вільно бігти, на карті не 

слід показувати білого кольору. Прохідність залежить від характеру 

рослинності лісу (щільності кущів і наявності підліску, папороті, кропиви 

тощо), але без огляду на болота, кам'янистий грунт та інше, що зображуються 

окремими знаками  



Штучні об'єкти 

 Штучні об'єкти – дуже важливий компонент для орієнтування. Вони 

цікавлять спортсмена як найбільш достовірні об'єкти для читання карти і як 

шляхи руху. Більшість знаків групи «штучні об'єкти» складають різного роду 

дороги та стежки. Крім того, до штучних об’єктів відносяться: просіка, 

огорожа, кам'яний мур, тунель, залізниця, лінія електропередачі, 

трубопровід. Мережа шляхів забезпечує важливу інформацію для 

спортсмена, і тому її класифікація повинна чітко розпізнаватися на карті. 

Особливо важливою є класифікація маленьких стежок. Інші штучні об'єкти 

також є важливими, як для читання карти, так і для точок розташування КП. 

Серед площинних штучних об'єктів на картах зображаються: поселення, 

майданчики для паркування, район, що постійно заборонений для бігу. До 

точкових орієнтирів відносяться: будівля, стрільбище, могила, вежа, 

годівниця тощо. 

Знаки дистанцій та технічні умовні знаки  

 Для позначення дистанції застосовуються спеціальні умовні знаки, що 

зображаються на карті пурпурним кольором. До них відносяться: місце 

початку орієнтування (рівносторонній трикутник), фініш (два концентричних 

кола), місце розташування контрольних пунктів (коло) та їх номери. На картах 

для змагань з орієнтування в заданому напрямку застосовуються лінії, що 

з'єднують кола контрольних пунктів між собою та зі стартом у порядку їх 

проходження. Знаки дистанцій рекомендується друкувати на карті, принаймні 

для спортсменів високого класу. Для інших груп можна нанести дистанції 

вручну.  

 Також пурпурним кольором позначаються заборонені та небезпечні 

території, пункт медичної допомоги, пункт підживлення. До технічних 

умовних знаків відносять лінії магнітного меридіану (як правило – синій колір) 

та хрест суміщення (наноситься на вільному полі карти). Останній дає змогу 

здійснити контроль суміщення кольорів під час офсетного друку. На кожній 

карті, крім зображення місцевості в умовних знаках, є зарамкове оформлення. 

Зарамкове оформлення карти має містити: - напис «Спортивне орієнтування»; 

- назву карти та області де вона розташована; - масштаб та висоту перетину 

рельєфу; - рік видання; - пояснення всіх особливих та спеціальних об'єктів; - 

назву замовника карти; - ім'я та прізвище авторів польових та камеральних 

робіт; - реєстраційний номер; - посилання на базові матеріали.  

 Є ще одна класифікація УЗ, яка досить часто використовується 

спортсменами на практиці. УЗ поділяють на площинні, лінійні й точкові.  

 До площинних відносять об’єкти, що займають значну територію: ліс, 

чагарник, сад, озеро тощо.  



 Лінійні орієнтири –шляхи, стежки , паркани , струмки тощо.  

 Точкові – млини, криниці, будинки, окремі дерева тощо. Місця перетину 

лінійних орієнтирів вважаються точковими, а межі площинних орієнтирів – 

лінійними, чіткий кут площинного –точковим. Точкові орієнтири 

допомагають безпомилково визначити своє місцезнаходження. До них 

прив’язуються контрольні пункти. Лінійні правлять за показники руху, або як 

його бічні межі. Якщо лінійний орієнтир паралельний до напрямку руху, то 

його називають обмежуючим, а якщо перпендикулярний-гальмуючим. 

Заняття з вивчення умовних знаків краще починати на місцевості (на вершині 

горба чи іншої оглядової точки, звідки місцевість проглядається на значну 

відстань) 


