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Оријентационо кретање у природи

Исходи теме
По завршетку теме студент ће бити у стању да:
- Разуме вредност оријентационог кретања у природи
- Исприча кратак историјат оријентационог кретања у

природи
- Истакне разлоге популарности оријентационог кретања

у природи
- Објасни појам контролне тачке / станице
- Разуме разлику између екипног и појединачног

оријентационог кретања
- Објасни садржај задатка и помоћна средства за његово

решавање
- Изврши избор места за такмичење у складу с задатком
- Одреди контролне тачке у складу са задатком
- Изради задатак за оријентационо кретање у природи
- Анализира пример задатка оријентационог кретања у

природи
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Садржај теме

Тему чине следећи садржаји:

- I целина: Оријентационо кретање у природи, историјски
развој, сврха и вредности

- II целина: Карактеристике оријентационог кретања у
природи

- III целина: Задатак, припрема и реализација
оријентационог кретања

- IV целина: Анализа и корелација оријентационог
кретања у природи са осталим темама
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Вредности оријентационог кретања у природи

Вредност оријентационог кретања у природи лежи у
природној потреби човека да живи у природи и са
природом и свим њеним изазовима

Оно утиче на:

1. Здравствени статус личности
2. Физички статус личности
3. Интелектуални статус личности
4. Емотивни - социјални статус личности
5. Духовни статус личности
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Настанак и развој

Овакав облик кретања појавио се још у XIX веку.

1883. године у Шведској, у околини Стокхолма, одржани
су војни маневри са циљем сналажења на непознатом
терену.

Прво веће такмичење одржано је у Норвешкој 13. маја
1897. године.

Лорд Баден Пауел 1907. године у Енглеској, у близини
Лондона, формира камп за дечаке где их поред осталог
обучава у кретању по непознатом терену.

Данас је то у свету један од најпопуларнијих видова
рекреације.
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Изазови кретања по непознатом

Оријентационо кретање у природи представља кретање
по непознатом терену уз извршавање различитих
ситуационих вежби. Од маште и креативности
организатора умногоме зависи задовољство овом
активношћу. Популарност оваквог кретања у природи се
објашњава следећим разлозима:

- ВРЛО КОРИСНА И ПРИСТУПАЧНА АКТИВНОСТ ЗА
СВАКОГ

- АКТИВНОСТ СЕ ИЗВОДИ У ПРИРОДИ
- НЕ ПОСТОЈИ ОГРАНИЧЕЊЕ У ПОГЛЕДУ БРОЈА,

ПОЛА И ГОДИНА УЧЕСНИКА
- МОГУЋНОСТ ПОРОДИЧНОГ УЧЕШЋА
- АКТИВНОСТ СЕ МОЖЕ РЕАЛИЗОВАТИ У СВИМ

ГОДИШЊИМ ДОБИМА И НА ГОТОВО СВАКОМ
ТЕРЕНУ
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Карактеристике оријентационих кретања

Оријентационо кретање у природи има следеће
карактеристике:
- То је кретање по задатку
- Може се изводити индивидуално или тимски. Екипу /
тим обично чини 5 чланова
- Задатак прецизно утврђује тачке које дефинишу стазу.
Те тачке се зову КОНТРОЛНЕ ТАЧКЕ / СТАНИЦЕ. Оне су
места где се извршавају додатни задаци
- Учесници поред свих осталих карактеристика морају и
да искажу сналажљивост
- Минимална потребна средства за решавање задатака
су: ПИСМЕНА УПУТСТВА / ЗАДАТАК, СКИЦА ТЕРЕНА /
КАРТА И КОМПАС / БУСОЛА. У зависности од тежине
такмичења број потребних средстава за такмичење се
повећава
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Задатак - припрема и реализација

Суштинско питање квалитета оријентационог кретања у
природи чини задатак. Његову израду прати неколико
корака.

Први корак је избор места за такмичење

То подразумева одређивање адекватне локације која
треба да испуни следеће карактеристике: просторност,
висинску разлику, маркираност, безбедност, доступност и
квалитетну подлогу.
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Задатак - припрема и реализација (први корак)

ПРОСТОРНОСТ СТАЗЕ
представља њен капацитет за дефинисање старта,
контролних тачака / станица и циља. Добро би било да
су старт и циљ на истом или блиском месту.

ВИСИНСКА РАЗЛИКА
подразумева да се стаза састоји од равних делова,
успона и спуштања.

МАРКИРАНОСТ
је могућност да су све тачке на стази обележене или
препознатљиве. Такође је битно обезбедити
невидљивост међусобних тачака што значи да се
такмичари са једне КТ не могу видети у односу на другу
КТ.
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БЕЗБЕДНОСТ
стазе је избегавање терена који могу да изазову
повређивање учесника (велике стрмине, уске стазе,
непроходне и зарасле просторе, вртаче, клисуре,
мочварна земљишта и сл.) Уколико се они налазе на
стази морају бити истакнути видљиви знаци упозорења.

ДОСТУПНОСТ
подразумева да се у сваком тренутку може најкраћим
путем прићи делу стазе ради пружања различитих врста
помоћи (повреде, губљење екипе и сл.)

КВАЛИТЕТ ПОДЛОГЕ
значи повољну подлогу која неће превише “уморити”
такмичаре (трава, мекша земља и сл.)
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Задатак - припрема и реализација (други корак)

Други корак је формирање стазе

Он се састоји од одређивања старта, контролних
тачака / станица и циља.

СТАРТ

може и не мора бити на месту где се екипе окупљају.
Тај простор треба да омогући екипи да прими задатак и
реши га уколико се то тако утврди пропозицијама
такмичења.
Ту се проверава и спремност екипе за такмичење
(поседовање потребне опреме и средстава за успешно
прелажење стазе).
На том месту судија бележи почетно време екипе
приликом поласка.
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ОДРЕЂИВАЊЕ КОНТРОЛНИХ ТАЧАКА / СТАНИЦА

је уствари убележавање маркантних тачака на стази
које учесници такмичења треба да прођу.

Оне могу да буду природни објекти (врхови, изворишта,
пећине и слично) раскрснице путева, изражајни објекти
у местима (црква, пошта, гробље и др).

Те тачке треба да су видљиве са извесног одстојања,
али у исто време треба да буду скривене за остале
учеснике који тек треба да их открију.

Понекада их треба додатно обележити знаком у облику
правоугаоника димензија 30х40цм.
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ЦИЉ

је простор који треба да омогући прихват екипа и њихово
освежење. То захтева адекватну опрему (клупице,
столове и сл.)

Такође је важно да се на циљу обезбеди простор за
пружање прве помоћи за преморене учеснике и простор
за њихово освежење.

Ту се налази простор у коме заседа и ради руководство
такмичења као и инфо - пулт.

На крају ту је и простор обезбеђен за проглашење
резултата такмичења.

Једном речју то је простор где се затвара такмичење.
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Задатак - припрема и реализација (трећи корак)

Трећи корак представља израду задатка

Задатак за реализацију оријентационог кретања у
природи може да као основ за кретање постави:

- ВАРИЈАНТА 1. Скицу пута
- ВАРИЈАНТА 2. Топографску карту

У варијанти када екипа на старту добије скицу пута за
задатак има да по утврђеној рути у што краћем времену
пређе стазу.

Када екипа за кретање добије топографску карту на
старту има задатак да пронађе контролне тачке /
станице и циљ. Тек по решавању тог дела задатка
полази са старта.
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Задатак за реализацију оријентационог кретања у
природи може да као основ за кретање постави:

- ВАРИЈАНТА 1. Скицу пута
- ВАРИЈАНТА 2. Топографску карту

У варијанти када екипа на старту добије скицу пута за
задатак има да по утврђеној рути у што краћем времену
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ВАРИЈАНТА 1.

Израда задатка у овој варијанти подразумева цртање
прецизне скице пута који треба савладати. Та скица, је
уз компас / бусолу једино упутство за остваривање
оријентационог кретања и ради се у размери 1:5000,
1:10000 или 1:25000.

На свакој контролној тачки / станици добијају се додатни
задаци који повећавају задовољство у савладавању
стазе. То захтева њихово обезбеђивање додатним
средствима и људством, како би се испунио критеријум
регуларности такмичења.
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ВАРИЈАНТА 2.

Задатак у овој варијанти је намењен екипи која ће уз
његову помоћ открити место старта, контролних тачака /
станица и циља на топографској карти размере 1:50000.

На тај начин свака екипа треба да уцрта стазу на којој ће
се обавити оријентационо кретање у природи.

Задатак садржи и додатне елементе:
- Израду скице пута од тачке А до тачке Б
- Израду скице котролне тачке В
- Израду крокија контролне тачке Г
- Израду профила терена између тачака Б и В
- Израду извештаја и др.
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Задатак - припрема и реализација (четврти корак)

Четврти корак је сама реализација такмичења

Њу чине: предзадатак, отварање и старт, пролазак
стазе, проглашење победника и затварање.
ПРЕДЗАДАТАК су активности које се изводе до дана
предвиђеног за такмичење. Чине га:

- окупљање организационог одбора и
утврђивање датума такмичења, одговорних за
такмичење и стафа
- упућивање позива свим заинтересованим за
оријентационо кретање у природи
У њему су наведени време и место одржавања
такмичења, сатница такмичења, лична и
колективна опрема коју учесници носе за време
такмичења, категорије ако их има, и сви други
услови које треба испунити пре почетка такмичења.
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ОТВАРАЊЕ И СТАРТ

је фаза у којој се:
- Утврђује испуњеност предзадатка
- Формира листа учесника
- Извлаче стартни бројеви
- Отвара акција и
- Екипе шаљу на стазу

ПРОЛАЗАК СТАЗЕ се може
организовати на више начина:

- Слање екипа у једнаким
временским размацима
- Слање екипа из различитих
праваца

Време предвиђено за пролазак стазе
обично износи 6-8 часова
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ПРОГЛАШЕЊЕ ПОБЕДНИКА И ЗАТВАРАЊЕ АКЦИЈЕ

је фаза која почиње најмање 60мин пре предвиђеног
времена за пролазак стазе. Тада се:

- На ЦИЉУ окупља СТАФ - служба подршке акције и
отпочињу припреме за прихват екипа

- Такмичарски одбор припрема листе за бодовање
екипа

- Здравствени одбор припрема станицу за приватање
и освежење екипа

- Обезбеђење, ПРЕС - служба и др. врше последње
припреме за затварање акције

- Приступа прихватању екипа које се по предаји
задатка упућују према протоколу

- На крају се врши проглашење најуспешнијих,
додељују признања и затвара акција
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Анализа теме и корелација

Оријентационо кретање у природи је сложена активност
која може да изазива различита позитивна осећања код
студената.

Она је настала као потреба практичне примене свега
онога што предмет Активности у природи нуди и
истражује.

То значи да се у анализи треба бавити питањем степена
корелације ове теме са осталим темама које су у
претходном периоду одрађене.
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