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ВОВЕД
Симболите за ориентациони карти се претставени според Меѓународната
спецификација за ориентациони карти ISOM 2000 (International Specification for
Orienteering Maps 2000) издадена од Меѓународната Ориентациона Федерација
IOF (International Orienteering Federation).
Симболите се однесуваат за ориентациони карти во размер 1:15 000 и
1:10 000 и се претставени во пет групи и тоа симболи за:
1. Релјефни форми,
2. Карпести форми,
3. Вода и мочуришта,
4. Вегетација и
5. Објекти изградени од човекот
Објектите во просторот, на картата се претставени со линиски симболи,
површниски симболи и вонразмерни симболи.
, кој означува дека на картата
Пред некои од симболите стои знакот
симболот пред кој се наоѓа е ориентиран кон север.
На крај се претставени и симболите за препечатување со кои се
претставуваат патеките за поединечните категории на натпреварување, како и
некои додатни информации, важни за натпреварувачите.
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Симбол

ISOM
бр.

Објаснување
1. РЕЛЈЕФНИ ФОРМИ
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Изохипса (основна).
Затворена крива линија која поврзува точки со иста надморска
висина. Се користи за прикажување на карактеристиките на
релјефот.
Стандардниот вертикален интервал меѓу две изохипси е 5 метри.
Главна изохипса.
Секоја петта основна изохипса е задебелена и претставува главна
изохипса.
Помошна изхописа.
Испрекината изохипса, која има вредност половина од основната
(2,5 метри). Се користи за прикажување на додатни информации за
релјефот каде тоа не може да се направи со основни изохипси.
Помеѓу две основни изохипси може да има само една помошна
изохипса.
Падница.
Линија која се црта на долната страна на изохипсата со цел да се
прикажи правецот на падот на земјиштето.
Се користи при прикажување на депресии и вдлабнатини.
Надморска висина на изохипса.
Се прикажува на главните изохипси кога постојат големи
вертикални разлики на теренот, со цел полесно одредување на
надморската висина.
Земјен отсек.
Нагла промена на нивото на земјиштето која јасно се издвојува од
околниот терен.
Цртичката го прикажува правецот на падот на теренот, а може да
се изостави доколку два отсеци се доближуваат
Земјен насип.
Забележителен земјен насип со минимална височина од 1 метар.
Мал земјен насип.
Мал или делумно разрушен земјен насип со минимална височина
од 0.5 метри.
Длабок јаз.
Длабок јаз, долче или ров со стрмни страни и најмала длабочина од
1 метар.
Плиток јаз.
Плиток јаз, мало долче или мал ров со стрмни страни и најмала
длабочина од 0,5 метри.
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Врв, возвишение.
Врв или возвишение кое зебележително се издигнува над околниот
терен се прикажува со основни или помошни изохипси.
Тумба.
Мало возвишение или врвче кое не може да се прикажи со
изохипси, со дијаметар помал од 5 метри и најмала височина над
околното земјиште од 1 метар.
Поголемите тумби се прикажуваат со изохипси.
Издолжена тумба.
Издолжено возвишение (тумба) со должина помала од 12 метри и
ширина помала од 4 метри.
Поголемите тумби се прикажуваат со изохипси.
Вдлабнатина (вртача).
Вдлабнатина (вртача) од која земјиштето се издига на сите страни.
Се прикажува со изохипси и падници, а поплитките вдлабнатини се
прикажуваат со помошни изохипси
Мала вдлабнатина (мала дупка).
Мала плитка вдлабнатина (најмал пречник од 2 метри и најмала
длабочина од 1 метар) која не може да се прикажи со изохипси.
Дупка.
Дупка со стрмни страни (најмал пречник од 2 метри и најмала
длабочина од 1 метар).
Нерамен терен (искршено земјиште).
Забележително нерамен терен со голем број на тумби и дупки кои
не можат поединечно да се прикажат.
Посебен релјефен објект.
Овој симбол се користи за прикажување на посебни мали релјефни
објекти, за кои треба да се даде објаснување на картата.
Најчесто се користи за прикажување на мравјалник.
2. КАРПЕСТИ ФОРМИ

201

202

203

204

Карпест отсек (непремнилив).
Карпест отсек, ископина или непреминлив земјен отсек.
Цртичките се ориентирани кон падот на отсекот, при што се
протегаат од неговиот врв до подножјето
Кога некој карпест отсек паѓа директно во вода, при што
крајбрежјето е непроодно, бреговата линија се испушта или
цртичките се протегаат преку бреговата линија.
Карпести столбови.
Карпести столбови и блокови со големи димензии.
Се прикажуваат во план (според површината што ја зафаќаат), без
цртички и се непреминливи.
Карпест отсек (премнилив).
Мал преминли карпест отсек (најмала висина од 1 метар).
Може да се прикаже без цртички, но доколку падот на отсекот е
различен од правецот на релјефот, тогаш се прикажува со цртички.
Карпеста дупка.
Пропаст или дупка со стрмни страни во карпест терен.
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207
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Пештера.
Пештера се претставува со истиот симбол како и карпеста дупка,
само што за разлика од карпеста дупка, каде симболот е
ориентиран кон север, кај пештера симболот е ориентиран кон
падот на теренот.
Карпа.
Мала забележителна карпа (минимална висина 1метар). Секоја
карпа прикажана на карта е јасно забележителна на теренот.
Голема карпа.
Прилично голема и забележителна карпа.
Огромни карпести блокови се прикажуваат со симболот 202.
Карпесто поле.
Простор прекриен со голем број на карпи, кои не можат да се
прикажат поединечно на картата.
Проодноста низ карпестото поле се прикажува со густината на
триаголниците, колку погусто распоредени толку помала
проодност и обратно.
Група карпи.
Мала забечежителна група на карпи кои се блиску распоредени,
така да не можат да се прикажат поединечно.
Каменесто земјиште.
Простор исполент со голем број на камења кои влијаат на
можноста за движење.
Отворено песокливо земјиште.
Простор исполнет со песок или чакал без вегетација, каде трчањето
е споро.
Доколку некој просто е песоклив, но трчањето е добро, се
прикажува како отворено земјиште (симбол 201/202).
Гола карпа.
Карпа без вегетација или почва, која не се издигнува над околниот
терен и преку која е возможно трчање.
Доколку карпата е обрасната со трева, мов или друга ниска
вегетација, се прикажува како отворено земјиште (симбол 201/202).
3. ВОДА И МОЧУРИШТА

301

302
303

304
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Езеро.
Голема површина на вода.
Црната брегова линија означува дека објектот не може да се
премине.
Бара.
Мала површина на вода (бара, мало езерце).
Дупка со вода.
Дупка или депресија исполнета со вода, која е премногу мала за да
се прикажи во размер.
Непреминлив водотек.
Голема река или канал (најмала широчина од 5 метри) кој не може
да се премине. Премин има таму каде што е прекината црната
брегова линија.
Широчината на реката се прикажува во размер.
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305
306
307

308
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311
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314

Преминлив водотек.
Преминлива река, најмалку 2 метри широка
Мал водотек.
Мала река, поток или поточе со широчина помала од 2 метри.
Повремен водотек.
Мал природен водотек или канал изграден од човек, кој вода има
само повремено.
Тесно мочуриште.
Плиток јаз со вода или мочуриште кое е премногу тесно за да се
прикажи површински, во размер.
Непреминливо мочуриште.
Мочуриште кое не може да се премине или е опасно по
натпреварувачот.
За истакнување на непроодноста опкружено е со црна линија.
Мочуриште.
Мочуриште кое е проодно и најчесто со јасна граница.
Се комбинира со симболите за вегетација, за да се прикажи
проодноста.
Незабележително мочуриште.
Незабележително или периодично мочуриште, или област на
постепен премин помеѓу мочуриште и цврсто земјиште, кое може
да се премине. Границата е најчесто неодредена, а вегетацијата
слична на околното земјиште.
Чешма.
Чешма или бунар, кои се јасно забележителни на теренот.
Извор.
Извор на водотек со забележително количество на вода.
Посебен воден објект.
Овој симбол се користи за прикажување на посебни водени објекти
за кои треба да се даде објаснување на картата.
Најчесто се користи за прикажување резервоар, каптажа на вода,
шахта и сл.
4. ВЕГЕТАЦИЈА

401

402

403

Отворено земјиште.
Култивирано земјиште, поле, ливада, пасиште и сл., без дрвја, кое
овозможува лесно трчање.
Отворено земјиште со поединечни дрвја.
Ливади и сл. со поединечни дрвја или грмушки, кои овозможуваат
лесно трчање.
Додатно може да бидат прикажани и поединечните дрвја со
симболите 418, 419 и 420 .
Грубо отворено земјиште.
Степа, угари (ниви кои не се обработуваат), мочурливо земјиште,
напуштени ливади, сеча (пресечени дрвја), скоро посадени
простори (дрвја пониски од 1 m), или друго во основа отворено
земјиште со груба вегетација или висока трева.
Се комбинира со симболите 407 и 409 за да се прикаже намалена
проодност.
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404

405
406

407

408

409

410

411

412

413

пример
414

415

пример
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416

Грубо отворено земјиште со поединечни дрвја.
Се користи кога на грубо отворено земјиште (403) се наоѓаат
поедниечни дрвја или грмушки.
Додатно може да бидат прикажани и поединечните дрвја со
симболите 418, 419 и 420 .
Шума (лесно трчање).
Типична проодна шума која овозможува лесно трчање.
Шума (забавено трчање).
Шума со густо распоредени дрвја (слаба прегледност), кои го
намалуваат трчањето на 60 – 80 % од нормалната брзина.
Ниска вегетација (забавено трчање).
Област со густа ниска вегетација, но со добра прегледност (трња,
високи треви, ниски грмушки, гранки) која го намалува трчањето
на 60-80 % од нормалната брзина.
Шума (отежнато трчање).
Шума со густо распоредени дрвја или густежи (слаба прегледност),
кои го намалуваат трчањето на 20 – 60 % од нормалната брзина.
Ниска вегетација (отежнато трчање).
Област со густа ниска вегетација, но со добра прегледност (трња,
високи треви, ниски грмушки, гранки) која го намалува трчањето
на 20-60 % од нормалната брзина.
Шума ( многу тешко за трчање, непроодна).
Шума со многу густа вегетација (дрвја, грмушки или ниска
вегетација), низ која движењето е едвај возможно.
Трчањето е намалено на 0 – 20 % од нормалната брзина.
Шума (проодна во еден правец).
Се користи кога одредена шумска површина овозможува добро
трчање во еден правец, а послабо во друг правец, при што правецот
на добро трчање се означува со бели ленти.
Овоштарник.
Област посадена со овошни дрвја или грмушки. Точките се
поставени така да го прикажуваат правецот во кој се посадени
дрвјата.
Лозје.
Област посадена винова лоза. Цртичките се поставени така да го
прикажуваат правецот во кој се посадени лозите.
Забележителна граница на култивираност.
Граница на култивирано земјиште, кога не е прикажана со друг
симбол (ограда, ѕид, патека и сл.), како и граница помеѓу различни
типови на култивирано земјиште, пр. помеѓу нива посадена со грав
и нива посадена со компири.
Култивирано земјиште.
Култивирано земјиште (нива, расадник, бавча и сл.) посадено со
сезонски растенија.
Забележителна граница на вегетација.
Забележителна граница помеѓу различни видови на вегетација.
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417

418
419
420

Незабележителна граница на вегетација.
Незабележителните граници помеѓу различни видови на вегетација
се прикажуваат без линии.
Посебни вегетациски објекти.
Овие симболи се користат за
прикажување
на
посебни
вегетациски објекти за кои треба да
се даде објаснување на картата.

Најчесто за осамено или
забележително дрво.
Најчесто
за
грмушки,
џбунови или помали дрвја.
Најчесто за пењушка или
паднато дрво.

5. ОБЈЕКТИ ИЗГРАДЕНИ ОД ЧОВЕК
501

502

503

504

505

506
507
508

509

510

511
512

Автопат.
Асфалтен пат со два коловоза. Граничните линии можат да се
заменат со симболи за ограда или ѕид.
Пат во изградба се прикажува со испрекинати линии.
Главен пат.
Пат поширок од 5 метри. Граничните линии можат да се заменат со
симболи за ограда или ѕид.
Пат во изградба се прикажува со испрекинати линии.
Спореден пат.
Пат со широчина од 3-5 метри.
Пат во изградба се прикажува со испрекинати линии.
Пат.
Одржан пат со широчина помала од 3 метри. Одговара за движење
на моторни возила при секакви временски услови.
Колски пат.
Слабо одржан пат со широчина помала од 3 метри. Одговара за
движење на моторни возила само при споро движење.
Патека.
Голема патека или стар колски пат, видливо забележителен на
теренот.
Мала патека.
Мала патека која може да се следи при натпреварувачка брзина.
Помалку забележителна мала патека.
Помалку забележителна мала патека која потешко се следи при
натпреварувачка брзина.
Тесен просек.
Забележлив тесен просек (праволиниска чистина во шумата покрај
која нема забележлива патека) со широчина помала од 5 метри.
Забележително спојување на патеки.
Кога спојувањето на патеките е забележително, цртичките од
патеките се споени.
Незабележително спојување на патеки.
Кога спојувањето на патеките не е забележително, цртичките од
патеките не се споени.
Пешачки мост.
Пешачки мост без патека која води до него.
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513

Премин со мост.
Патека која преку мост преминува река, поток или канал.

514

Премин без мост.
Патека која без мост преминува преку река, поток или канал.

515

516

517

518

519
520
521
522
523
524
525
526

527

528

529
10

Железничка пруга.
Железничка или друг вид на пруга – шини (трамвајска, рударска и
сл.)
Далековод.
Жици за струја, телефон или ски лифт. Цртичките претставуваат
бандери.
Главен далековод.
Главен далековод, најчесто за струја.
Карактеристика се поголемите бандери (столбови) и поголемиот
број на жици.
Тунел.
Премин под патишта, пруги итн. кои можат да му користат на
натпреварувачот.
Можат да бидат со или без патека која води до нив.
Ѕид од камен.
Ѕид изграден од камења или насип од камења.
Разрушен ѕид од камен.
Разрушен ѕид од камен или растуркан насип од камења
Висок ѕид од камен.
Камен ѕид повисок од 1,5 метар, кој е најчесто непреминлив.
Ограда.
Дрвена или жичена ограда пониска од 1,5 метар.
Разрушена ограда.
Разрушена дрвена или жичена ограда.
Висока ограда.
Дрвена или жичена ограда повисока од 1,5 метар.
Премин.
Премин преку ограда, ѕид или цевковод (порта, скали и сл.).
Зграда.
Зграда или куќа. Се прикажува во размер, додека дозволува
размерот, а потоа со вонразмерен знак (десниот симбол).
Населено место.
Куќи, градини и други изградени простори. Патиштата и куќите
задолжително се прикажуваат поединечно.
Доколку сите куќи не може да се прикажат поединечно, населеното
место се прикажува со црни линии.
Постојано забранета област.
Населена област која е постојано забранета за натпреварувачите.
Симболот се наоѓа над другите елементи на картата. Доколку нема
природна граница (ограда, ѕид и сл.), се ограничува со задебелена
црна линија.
Асфалтирана површина.
Поплочена или асфалтирана површина (паркинг, тротоар и сл).
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535

Рушевина.
Разрушена зграда или куќа, Се прикажува во размер, додека
дозволува размерот, а потоа со вонразмерен знак (десниот симбол).
Стрелиште.
Простор за стрелање. Укажува на претпазливост на
натпреварувачите.
Останатите објекти во округот на стрелиштето се прикажуваат
поединечно.
Гроб.
Забележителен гроб (означен со камен или плоча).
Гробишта се прикажуваат со повеќе симболи за гроб (колку што
собира просторот).
Преминлив цевковод.
Цевковод (гас, вода, нафта и сл.) над нивото на земјата, под или
над кој може да се премине.
Непреминлив цевковод.
Цевковод (гас, вода, нафта и сл.) кој не може да се премине.
Голема кула.
Висока кула или голем столб.

536

Мала кула
Мала кула или платформа за стрелање.

530

531

532

533
534

537

538
539
540

Споменик.
Споменик, граничен камен, тригонометриска точка или група
камења поставени од човек (повисоки од 0.5 метри).
Хранилиште.
Градба за хранење на животни. Може да биде поставено на земја
или на некое дрво.
Посебни објекти изградени од човек.
Овие симболи се користат за прикажување на посебни објекти
изградени од човек за кои треба да се даде објаснување на картата.
Најчесто за прикажување на шахта, каптажа, клупа и сл.
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6. СИМОБОЛИ ЗА ПРЕПЕЧАТУВАЊЕ
701

702

703

704

705

706
707
708

709

710

711

712
713
12

Старт.
Старт или место каде се добива картата (доколку тоа не е на
стартот).
Се означува со триаголник.
Контролна точка.
Контролните точки се означуваат со кругови. Центарот на кругот ја
претставува точната положба на знаменцето.
Број на контролна точка.
Бројот на контролната точка се поставува така да не смета на
важни детали на картата. Броевите се ориентирани кон север.
Линија
Стартот, контролните точки и целта се поврзани со линии, по
редоследот по кој треба да се поминуваат.
Делови од линиите може да бидат изоставени, со цел да бидат
забележани важни делови на картата.
Маркирана патека.
Се прикажува со испрекината линија. Натпреварувачот
задолжително треба да ја следи маркираната патека.
Цел.
Целта се прикажува со два концентрични кругови.
Непреминлива граница.
Граница која не е дозволено да се преминува.
Премин.
Премин низ или преку ѕид, ограда, улица, зграда, тунел, постојано
забранета област и сл. кој не е означен со симболите на картата.
Забранета област.
Област забранета за движење на натпреварувачите (види го и
симболот 528). Доколку не постои природна граница, гранична
линија може да се нацрта и тоа:
- полна линија, доколку границата е потполно маркирана на
теренот,
- испрекината линија, доколку границата е делумно
маркирана на теренот и
- без гранична линија, доколку нема маркација на теренот.
Опасна област.
Област која претставува опасност за натпреварувачот.
Забранет правец.
Правец (рута, патека) по кој е забрането движење на
натпреварувачот се прикажува со X. пр. забрането движење по
железничка пруга.
Прва помош.
Локација на станица за прва помош.
Освежување.
Локација на станица за освежување.

