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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

I. Σχετικά με το έργο ORIENT
Το	παρόν	έγγραφο	αναπτύχθηκε	στο	πλαίσιο	του	έργου	ORIENT – Young explorers re-discover local communities 
through orienteering	(622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP),	το	οποίο	συγχρηματοδοτείται	από	το	πρόγραμμα	Erasmus+	
SPORT	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	και	έχει	διάρκεια	30	μηνών.	

Το	έργο	ORIENT	δημιουργήθηκε	με	το	σκεπτικό	να	φέρει	κοντά	νέους/ες	με	διαφορετικό	υπόβαθρο	μέσω	μίας	
συγκεκριμένης	δραστηριότητας	αθλητισμού	βάσης	(grassroots	sport):	τον	αθλητικό	προσανατολισμό	(orienteering).	
Φιλοδοξεί	να	προωθήσει	την	κοινωνική	ένταξη	νέων	που	ανήκουν	σε	ποικίλες	κοινωνικές	και	πολιτισμικές	ομάδες,	
να	ενδυναμώσει	τις	ικανότητές	τους	και	να	συγκροτήσει	κοινότητες	δημιουργώντας	ευκαιρίες	κοινωνικοποίησης	
και	ανάπτυξης	νέων	δεξιοτήτων.

Το	 ORIENT	 υιοθετεί	 μία	 προσέγγιση	 πολλαπλών	 φορέων,	 ενισχύοντας	 με	 αυτόν	 τον	 τρόπο	 τη	 συνεργασία	
μεταξύ	των	ενδιαφερομένων,	δηλαδή	των	εκπαιδευτών/ριών	αθλημάτων	και	των	εκπροσώπων	Οργανώσεων	της	
Κοινωνίας	 των	Πολιτών	 (ΟΚΠ).	Η	 εν	 λόγω	προσέγγιση	θα	 εφοδιάσει	 τους/τις	 εκπαιδευτές/ριες	αθλημάτων	και	
τους/τις	εργαζομένους/ες	των	ΟΚΠ	με	καινοτόμες	μεθόδους	που	θα	συμβάλουν	στην	ενθάρρυνση	της	συμμετοχής	
ευάλωτων	νέων	σε	αθλητικές	δραστηριότητες	σε	επίπεδο	κοινότητας.	Οι	νέοι/ες	μέσω	της	πρακτικής	των	υπαίθριων	
δραστηριοτήτων,	θα	ενθαρρυνθούν	να	αναστοχαστούν	σχετικά	με	ζητήματα	κοινωνικής	ένταξης,	ενώ	παράλληλα	
θα	έχουν	την	ευκαιρία	να	ανακαλύψουν	αστικά	και	φυσικά	τοπία.

Το	έργο	ORIENT	επιδιώκει	να	πετύχει	τους	ακόλουθους	στόχους:
• Να	 συμπεριλάβει	 ευάλωτους/ες	 νέους/ες	 που	 κινδυνεύουν	 από	 κοινωνικό	 αποκλεισμό	 ή	 που	 είναι	 ήδη	

κοινωνικά	αποκλεισμένοι/ες	σε	αθλητικές	δραστηριότητες	σε	επίπεδο	κοινότητας·

• Να	 εφοδιάσει	 τους/τις	 εκπαιδευτές/ριες	 αθλημάτων,	 καθώς	 και	 τις	 αθλητικές	 ενώσεις	 και	 τους/τις	
εργαζομένους/ες	των	Οργανώσεων	της	Κοινωνίας	των	Πολιτών	(ΟΚΠ)	στον	τομέα	της	κοινωνικής	ένταξης	
με	 εργαλεία	 για	 την	 προώθηση	 της	 συμμετοχής	 των	 ευάλωτων	 νέων	 στην	 τοπική	 κοινότητα	 μέσω	 του	
αθλητισμού	βάσης	(και	ειδικότερα	μέσω	του	αθλητικού	προσανατολισμού)·

• 	Να	βελτιώσει	την	κοινωνική	ένταξη	σε	όλες	τις	χώρες-εταίρους	αυξάνοντας	παράλληλα	την	ευαισθητοποίηση	
για	τα	κοινωνικά	εμπόδια	και	τον	κοινωνικό	αποκλεισμό	με	την	προώθηση	μακροπρόθεσμων	και	θετικών	
αλλαγών	σε	τοπικό	επίπεδο.

Οι	δράσεις	που	έχουν	προγραμματιστεί	να	υλοποιηθούν	κατά	τη	διάρκεια	του	έργου	περιλαμβάνουν	τα	εξής:	
• Συλλογή	εμψυχωτικών	καλών	πρακτικών,	εργαλείων	και	μεθοδολογιών	που	χρησιμοποιούν	τον	αθλητικό	

προσανατολισμό	για	την	κοινωνική	ένταξη	(IO1).

• Ανάπτυξη	αναλυτικού	προγράμματος	μαθημάτων	για	εκπαιδευτές/ριες	αθλημάτων	και	ΟΚΠ	με	θέμα	τον	
αθλητικό	προσανατολισμό	με	στόχο	την	κοινωνική	ένταξη	(IO2).

• Δημιουργία	 εργαλειοθήκης	 με	 διαδρομές	 αθλητικού	 προσανατολισμού	 για	 νέους/ες	 (IO3).Co-creation	 of	
compendium	with	«routes	of	inclusion»	from	participatory	mapping	workshops	and	an	orienteering	contest	
(IO4);

• Συν-δημιουργία	μίας	συλλογής	με	«διαδρομές	ένταξης»	από	συμμετοχικά	εργαστήρια	χαρτογράφησης	και	
διοργάνωση	ενός	διαγωνισμού	αθλητικού	προσανατολισμού	(IO4).

• Σύνταξη	 διακήρυξης	 με	 τις	 δυνατότητες	 που	 προσφέρει	 ο	 αθλητικός	 προσανατολισμός	 για	 κοινωνική	
ένταξη	(IO5).

Τέλος,	το	έργο	ORIENT	αναμένεται	να	πετύχει	τα	ακόλουθα	αποτελέσματα:
• ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ	ORIENT:	 καλές	 πρακτικές,	 εργαλεία	 και	 μεθοδολογίες	 που	 χρησιμοποιούν	 τον	 αθλητικό	

προσανατολισμό	για	την	κοινωνική	ένταξη.

• ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ	ORIENT:	βασικές	γνώσεις	για	τον	αθλητικό	προσανατολισμό	
και	 καινοτόμες	 μεθοδολογίες	 για	 την	 προώθηση	 της	 συμμετοχής	 ευάλωτων	 νέων	 σε	 σχετικές	 δράσεις.
GEARS	&	IDEAS:	a	toolbox	for	orienteering	routes;

file:///C:\Users\Cloé\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GWY3M73C\Please%20visit%20the%20ORIENT%20website:%20https:\orientproject.eu\
file:///C:\Users\Cloé\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GWY3M73C\Please%20visit%20the%20ORIENT%20website:%20https:\orientproject.eu\
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• ΕΡΓΑΛΕΙΑ	&	ΙΔΕΕΣ	ORIENT:	εργαλειοθήκη	με	διαδρομές	αθλητικού	προσανατολισμού.

• ΣΥΛΛΟΓΗ	 ORIENT:	 «ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	 ΕΝΤΑΞΗΣ»:	 συνδημιουργία	 από	 εκπαιδευτές/ριες	 αθλημάτων,	
εργαζόμενους/ες	 σε	 Οργανώσεις	 της	 Κοινωνίας	 των	 Πολιτών	 και	 νέους/ες	 μέσω	 της	 συμμετοχικής	
χαρτογράφησης..

• ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	 ORIENT:	 αποτελέσματα	 και	 συστάσεις	 σχετικά	 με	 τις	 δυνατότητες	 του	 αθλητικού	
προσανατολισμού	για	κοινωνική	ένταξη.

II.  Σχετικά με τα ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΙΔΕΕΣ ORI-
ENT: εργαλειοθήκη με διαδρομές αθλητικού 
προσανατολισμού
H	εργαλειοθήκη	«ΕΡΓΑΛΕΙΑ	&	ΙΔΕΕΣ	ORIENT»	έχει	σχεδιαστεί	για	νέους/ες	που	επιθυμούν	να	λάβουν	μέρος	σε	
δραστηριότητες	αθλητικού	προσανατολισμού.	Περιλαμβάνει	 όλες	 τις	 βασικές	πληροφορίες	 και	 τα	 εργαλεία	που	
είναι	απαραίτητα	για	την	ενασχόληση	με	το	orienteering	και	ειδικότερα,	τα	εξής:	

• Το Κουτί Ιδεών,	 δηλ.	 το	 παρόν	 έγγραφο	 με	 έναν	 αναλυτικό	 οδηγό	 βήμα	 προς	 βήμα	 για να γίνετε 
πρωταθλητής/ρια στον αθλητικό προσανατολισμό.	Σε	αυτό,	θα	βρείτε	τους	κανόνες	και	τους	κανονισμούς	
του	 orienteering	 και	 θα	 μάθετε	 πώς	 να	 επιλέγετε	 τα	 σωστά	 σημεία	 ελέγχου	 για	 να	 δημιουργήσετε	 μια	
διαδρομή	προσανατολισμού	και	να	σχεδιάσετε	έναν	αντίστοιχο	χάρτη.

• Το Κιτ Αθλητικού Προσανατολισμού,	ένα	συμπλήρωμα	για	τους/τις	συμμετέχοντες/ουσες	στο	πρόγραμμα	
με	όλα	τα	εργαλεία	για	την	αποτελεσματική	συμμετοχή	σε	δραστηριότητες	orienteering,	π.χ.	πυξίδα,	σημεία	
ελέγχου	και	θήκη	χάρτη..

1. Τι είναι ο αθλητικός προσανατολισμός (orienteering)? 

Έχετε ακούσει ποτέ για το orienteering?
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Ο	αθλητικός	προσανατολισμός	είναι	ένα	άθλημα	στο	οποίο	ο/η	αθλούμενος/η	καλείται	να	πλοηγηθεί	σε	μια	
άγνωστη	περιοχή	στη	φύση	ή	σε	αστικές	περιοχές	κινούμενος/η	με	τη	βοήθεια	ενός	χάρτη	και	μιας	πυξίδας.	
Στόχος	του/της	είναι	να	βρει	και	να	επισκεφθεί	με	συγκεκριμένη	σειρά	τα	σημεία	ελέγχου	που	είναι	σημειωμένα	
σε	μια	προκαθορισμένη	διαδρομή	στον	χάρτη.	Με	άλλα	λόγια,	το	orienteering	απαιτεί	δεξιότητες	πλοήγησης	με	
τη	χρήση	χάρτη	και	πυξίδας	για	την	πλοήγηση	από	σημείο	σε	σημείο	σε	ένα	ποικιλόμορφο	και	συνήθως	άγνωστο	
έδαφος.

Για	να	είμαστε	δίκαιοι	απέναντι	σε	όλους/ες	τους/τις	αγωνιζόμενους/ες,	καλό	θα	ήταν	να	διανέμουμε	τον	χάρτη	
(στον	οποίο	είναι	σημειωμένα	τα	σημεία	ελέγχου)	μετά	την	έναρξη	του	αγώνα.	Στόχος	όλων	είναι	να	επιλέξουν	
την	ταχύτερη	διαδρομή	μεταξύ	των	σημείων	ελέγχου.	Η	επιλογή	της	βέλτιστης	διαδρομής	είναι	πολύ	σημαντική,	
καθώς	η	ταχύτερη	δεν	είναι	πάντα	η	συντομότερη.	Για	τον	λόγο	αυτό,	ο	κλασσικός	αγώνας	προσανατολισμού	
δοκιμάζει	 τις	 ικανότητες	 πλοήγησης,	 συγκέντρωσης	 και	 τρεξίματος	 των	 αγωνιζόμενων.	 Ως	 άθλημα,	 το	
orienteering	μειώνει	την	εξάρτηση	από	την	τεχνολογία,	βελτιώνει	τις	ικανότητες	χωρικού	συλλογισμού	και	την	
αυτοπεποίθηση,	ενώ	συγχρόνως	συνιστά	μια	σωματική	και	πνευματική	πρόκληση.

Όπως	 κάθε	 άθλημα,	 έτσι	 και	 ο	 αθλητικός	 προσανατολισμός	 στηρίζεται	 σε	 ορισμένους	 βασικούς	 κανόνες,	
πράξεις	και	στόχους.	Στις	παρακάτω	πέντε	προτάσεις	συμπυκνώνονται	οι	θεμελιώδεις	αρχές	του	αθλητικού	
προσανατολισμού:

• Κατανοήστε	πού	βρίσκεστε	στον	χάρτη	και	πού	πηγαίνετε.

• Προσανατολίστε	τον	χάρτη	σας;

• Επιλέξτε	και	σχεδιάστε	τη	διαδρομή	σας.

• Μεταβείτε	από	το	σημείο	Α	στο	Β;

• Βρείτε το	σημείο	ελέγχου.
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1.1. Ιστορία του αθλήματος

Η	 ιστορία	 του	 αθλητικού	 προσανατολισμού	
ανάγεται	 στα	 τέλη	 του	 19ου	 αιώνα	 στη	Σουηδία.	Ο	
όρος	 «αθλητικός	 προσανατολισμός»	 (orienteering)	
εμφανίστηκε	για	πρώτη	φορά	το	1886	και	σήμαινε	τη	
μετακίνηση	σε	άγνωστο	έδαφος	με	τη	βοήθεια	χάρτη	
και	 πυξίδας.	 Στη	 Σουηδία,	 ξεκίνησε	 αρχικά	 ως	 μία	
μορφή	στρατιωτικής	εκπαίδευσης,	η	οποία	αργότερα	
διαδόθηκε	στο	ευρύ	κοινό,	με	αποτέλεσμα	το	1897	να	
διεξαχθεί	στη	Νορβηγία	ο	πρώτος	μη-στρατιωτικός	
διαγωνισμός	προσανατολισμού.	Ωστόσο,	το	άθλημα	
άρχισε	 να	 ασκείται	 σε	 ευρύτερη	 κλίμακα	 κατά	 τη	
δεκαετία	του	1930	λόγω	της	εφεύρεσης	οικονομικών	
αλλά	αξιόπιστων	πυξίδων.	

Στην	 αρχή,	 οι	 χώροι	 διεξαγωγής	 των	 αγώνων	
επιλέγονταν	λόγω	της	ομορφιάς	τους,	 της	φύσης	ή	
των	κτηρίων	που	βρίσκονταν	στην	περιοχή.	Για	τον	
πρώτο	 δημόσιο	 αγώνα	 που	 πραγματοποιήθηκε	 στη	
Σουηδία,	 υπήρχαν	σημεία	 ελέγχου	που	 βρίσκονταν	
σε	 δύο	 ιστορικές	 εκκλησίες.	 Στις	 μέρες	 μας,	 ο	
μεγαλύτερος	 αγώνας	 στον	 κόσμο	 διεξάγεται	 στο	
Όρινγκεν	(Σουηδία)	και	συμμετέχουν	σε	αυτόν	κατά	
μέσο	 όρο	 12-15.000	 αθλητές/ριες.	Οι	 πιο	 δημοφιλείς	
αγώνες	συλλόγων	προσανατολισμού	είναι	οι	Jukola	
και	Tiomila.

1.2. Τι θα χρειαστείτε 

Ο	εξοπλισμός	για	το	άθλημα	του	προσανατολισμού	συνήθως	περιλαμβάνει	τα	ακόλουθα:

                                      

Πυξίδα αντίχειρα και πυξίδα χάρτη με χάρακα                                                 Χάρτης

	(Wikimedia	commons,	2016)																		 	 			(Map	Krajna	vas	2,	Slovenian	OrienteeringFederation)
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                       Κάρτες ελέγχου                                                             Σημεία ελέγχου και διακορευτής

(Scout	Orienteering	Scouting	Ireland,	2010)																																							(Wikipedia,	2005)

Επιπλέον,	 θα	 σας	 συνιστούσαμε	 να	 επιλέξετε	κατάλληλο αθλητικό εξοπλισμό και παπούτσια	 ανάλογα	 με	 την	
εποχή.	Επειδή	το	σκεπτικό	είναι	να	προκαλέσετε	τον	εαυτό	σας	να	προσανατολιστεί	στον	περιβάλλοντα	χώρο,	
απαγορεύεται η χρήση συσκευών GPS!

Πυξίδα
Για	να	μετακινηθείτε	γύρω	από	τα	σημεία	ελέγχου,	θα	χρειαστείτε	μία	πυξίδα.	Υπάρχουν	δύο	κύριοι	τύποι	πυξίδων	
που	χρησιμοποιούνται	στον	αθλητικό	προσανατολισμό:	οι	πυξίδες	αντίχειρα,	οι	οποίες	είναι	μικρότερες	σε	μέγεθος	
και	συχνά	χρησιμοποιούνται	από	επαγγελματίες	αθλητές/ριες	και	οι	πυξίδες	χάρτη	με	χάρακα.

Χάρτης
Οι	χάρτες	αθλητικού	προσανατολισμού	είναι	σιωπηλοί,	καθώς	χρησιμοποιούν	σύμβολα	αντί	για	λέξεις	και	είναι	
εξαιρετικά	 λεπτομερείς.	Όλοι	 οι	 χάρτες	χρησιμοποιούν	 ένα	 διεθνώς	συμφωνημένο	σύνολο	συμβόλων	που	 είναι	
λογικά	 και	 εύκολα	 στην	 εκμάθηση,	 προκειμένου	 να	 είναι	 ευανάγνωστα	 από	 οποιοδήποτε	 αγωνιζόμενο	 άτομο	
ανεξαρτήτως	καταγωγής	ή	μητρικής	γλώσσας.

Σημείο ελέγχου
Πρόκειται	για	ενδιάμεσους	σταθμούς	που	είναι	σημειωμένοι	στον	χάρτη	που	δίνεται	στους/στις	συμμετέχοντες.	Στα	
σημεία	ελέγχου,	υπάρχουν	τρίπλευρα	σημαιάκια	χρώματος	πορτοκαλί	και	άσπρου,	τα	οποία	είναι	τοποθετημένα	
σε	διάφορα	σημεία	μέσα	στο	δάσος	συνοδευόμενα	από	διακορευτές (περφορατέρ),	που	χρησιμοποιούνται	για	τη	
δημιουργία	οπών	στις	κάρτες	ελέγχου	του	αθλητικού	προσανατολισμού.	Υπάρχουν	διακορευτές	που	μπορούν	να	
κάνουν	οπές	διαφόρων	σχημάτων	στο	χαρτί.	Με	αυτόν	τον	τρόπο,	η	κάρτα	ελέγχου	θα	περιέχει	ένα	συγκεκριμένο	
σύμβολο	σε	κάθε	αριθμημένο	κουτάκι..

Κάρτα ελέγχου
Οι	συμμετέχοντες/ουσες	θα	πρέπει	να	χρησιμοποιήσουν	τον	διακορευτή	που	κρέμεται	δίπλα	σε	κάθε	σημείο	ελέγχου	
για	να	τρυπήσουν	τα	διάφορα	κουτάκια	της	κάρτας	ελέγχου.	Όλα	τα	στοιχεία	ελέγχου	θα	πρέπει	να	είναι	διάτρητα	
με	τη	σειρά	που	εμφανίζονται	στον	χάρτη.
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1.3. Μορφές αθλητικού προσανατολισμού

Προσανατολισμός με πεζοπορία
Είναι επίσης γνωστός ως “FootO” και αποτελεί την παλαιότερη 
μορφή προσανατολισμού. Είναι ένας χρονομετρημένος αγώνας στον 
οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες ξεκινούν σε κλιμακωτά διαστήματα 
και χρονομετρώνται ατομικά. Στον κλασσικό προσανατολισμό, η 
κατάταξη καθορίζεται από τον χρόνο που χρειάζονται οι αθλητές/
ριες για να ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους περνώντας από όλα τα 
σημεία ελέγχου.

Προσανατολισμός με ποδήλατο βουνού
Αυτή η μορφή προσανατολισμού περιλαμβάνει ποδηλασία τόσο σε 
επίπεδο έδαφος (π.χ. πάρκα, πεδινές δασικές εκτάσεις κλπ.) όσο και 
σε ορεινό έδαφος. Στον ποδηλατικό προσανατολισμό, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οχήματα που δεν διαθέτουν κινητήρα ή κίνηση 
κινητήρα και τα οποία. κινούνται αποκλειστικά με πεντάλ. Οι 
συμμετέχοντες/ουσες θα πρέπει να προετοιμάσουν εκ των προτέρων 
μια βάση στήριξης για χάρτη (π.χ. σε μέγεθος tablet), την οποία 
στερεώνουν μετακινώντας την στο τιμόνι, έτσι ώστε ο χάρτης να 
μπορεί να περιστρέφεται ανάλογα με την κατεύθυνση του ποδηλάτου 
για να διαβάζεται εύκολα από τον/την ποδηλάτη/ισσα

Προσανατολισμός με σκι
Ο προσανατολισμός με σκι γίνεται συνήθως με την παρουσία 
χιονοκάλυψης. Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός - πέδιλα σκι, 
κοντάρια και μια βάση στήριξης χάρτη, η οποία είναι προσαρτημένη 
στο σώμα του/της αγωνιζόμενου/ης. Χαρακτηριστικό του 
προσανατολισμού με σκι είναι ότι πριν από την έναρξη του αγώνα, 
οι κριτές ελέγχου περνούν από τους δρόμους πατώντας το χιόνι και 
δημιουργώντας ένα μονοπάτι που είναι ευκολότερο να διασχίσουν 
οι αγωνιζόμενοι/ες. Σε αντίθεση με όλες τις άλλες μορφές αθλητικού 
προσανατολισμού, στον προσανατολισμό με σκι οι δρόμοι και οι 
κύριες πινακίδες επισημαίνονται με πράσινο χρώμα.1

Προσανατολισμός με μονοπάτια
Αυτή η μορφή προσανατολισμού επικεντρώνεται στην ανάγνωση 
του χάρτη σε φυσικό έδαφος. Αναπτύχθηκε με σκοπό να προσφέρει 
σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με περιορισμένη 
κινητικότητα, την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν αγώνα 
προσανατολισμού με νόημα (IOF,2021 b)..

1 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5

https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Αλλες μορφές αθλητικού προσανατολισμού

Άλλα είδη προσανατολισμού περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

• Προσανατολισμός με κανό·

• Προσανατολισμός με αυτοκίνητο·

• Έφιππος προσανατολισμός·

• Νυχτερινός προσανατολισμός

1.4. Είδη αγώνων

Μεγάλες 
αποστάσεις

Μεσαίες 
αποστάσεις

Σύντομες 
αποστάσεις

Είναι ένα από τα πιο 
δημοφιλή είδη αγώνων. 
Συνήθως, ο χρόνος 
του/της νικητή/ριας 
είναι περίπου 75-90 
λεπτά και οι διαδρομές 
σχεδιάζονται συχνά 
έτσι ώστε να διαθέτουν 
μεγάλη ποικιλία 
επιλογών σημείων 
ελέγχου

Ο χάρτης έχει κλίμακα 
1:10.000 ή 1:15.000.

Έχει συντομότερη διάρκεια 
από τους αγώνες μεγάλων 
αποστάσεων. Ο χρόνος του/
της νικητή/ριας είναι περίπου 
30 λεπτά και εδώ δίνεται 
μεγαλύτερη έμφαση στην 
καλύτερη παρακολούθηση 
του χάρτη και των 
αντικειμένων παρά στην 
επιλογή της διαδρομής.

Ο χάρτης έχει συχνά κλίμακα 
1: 7.500

Αυτό το είδος αγώνα 
χαρακτηρίζεται από πολύ 
μικρό μήκος διαδρομής και 
χρόνο νικητή/ριας περίπου 
12-15 λεπτά.

Οι χάρτες έχουν τις 
περισσότερες φορές κλίμακα 
1: 4.000 ή 1: 5.000.

Είναι ομαδικό αγώνισμα. 
Κάθε αθλητής/
ρια διανύει μια 
συγκεκριμένη διαδρομή 
και στη συνέχεια, 
παραδίδει την κάρτα 
ελέγχου στον/στη 
συναθλητή/ριά του/
της. Η τελική κατάταξη 
προκύπτει από το 
άθροισμα των χρόνων 
όλων των αθλητών/ριών 
της ομάδας.

2. Τι είναι η συμμετοχική χαρτογράφηση;

Τώρα που ξέρετε τι είναι ο αθλητικός προσανατολισμός, έχετε σκεφτεί ποτέ να δημιουργήσετε τον δικό 
σας χάρτη; Πώς θα χαρτογραφούσατε τη γειτονιά σας, την πόλη σας ή το αγαπημένο σας πάρκο; Ποια 
χαρακτηριστικά θα συμπεριλαμβάνατε στον χάρτη σας;

Για	να	συμμετάσχετε	σε	έναν	αγώνα	προσανατολισμού,	μπορείτε	είτε	να	χρησιμοποιήσετε	έναν	χάρτη	που	έχει	
ήδη	σχεδιαστεί	είτε	να	δοκιμάσετε	τη	συμμετοχική	χαρτογράφηση.	Πρόκειται	για	χαρτογράφηση	σε	επίπεδο	
κοινότητας	που	συνδυάζει	τη	σύγχρονη	χαρτογραφία	με	συμμετοχικές	μεθόδους	για	την	καταγραφή	και	την	
απεικόνιση	της	χωρικής	γνώσης	των	τοπικών	κοινοτήτων.

Με	 άλλα	 λόγια,	 ένας	 συμμετοχικός	 χάρτης	 δεν	 είναι	 ένας	 συνηθισμένος	 χάρτης,	 αλλά	 ένας	 χάρτης	 με	
προσδιορισμένα	 «σημεία	 ελέγχου»	 που	 δημιουργείται	 από	 τις	 τοπικές	 κοινότητες.	 Σε	 αντίθεση	 με	 τους	
τοπογραφικούς	 χάρτες,	 οι	 οποίοι	 επικεντρώνονται	 μόνο	 στις	 φυσικές	 τοποθεσίες,	 οι	 συμμετοχικοί	 χάρτες,	

https://www.youtube.com/embed/DoFYCbVvh10?feature=oembed
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αναπαριστώντας	τα	υλικά	και	άυλα	στοιχεία	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς,	συμβάλλουν	στη	διαμόρφωση	της	
ιστορίας,	του	πολιτισμού,	των	αξιών,	των	πεποιθήσεων	και	των	παραδόσεων	της	κοινότητας	και	κατά	συνέπεια,	
της	ταυτότητάς	της.	Στην	ουσία,	ένας	συμμετοχικός	χάρτης,	παρέχει	μία	μοναδική	οπτική	αναπαράσταση	του	τι	
αντιλαμβάνεται	μία	κοινότητα	ως	τόπο	της:	απεικονίζει	τον	τόπο	στον	οποίο	ζουν	οι	άνθρωποι	και	αποτυπώνει	
χαρακτηριστικά	που	οι	ίδιες	οι	κοινότητες	αντιλαμβάνονται	ως	σημαντικά,	όπως	μνημεία,	μέρη	με	τέχνη	του	
δρόμου	(street	art),	καφετέριες	ή	μπαρ,	πάρκα	κλπ

Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινοτικής και συμμετοχικής χαρτογράφησης?

	y Αποτελεί	μια	γνήσια	συμμετοχική	διαδικασία.
	y Είναι	συμπεριληπτική.
	y Προσαρμόζεται	κατάλληλα	σε	ανάγκες,	ενδιαφέροντα	και	στόχους.
	y Λαμβάνει	υπόψη	τη	λογοδοσία,	τη	διαφάνεια	και	την	αναγνώριση	της	ιδιοκτησίας;
	y Κατανοεί	το	εκάστοτε	κοινωνικοπολιτισμικό,	πολιτικό	και	οικονομικό	πλαίσιο.
	y Ενθαρρύνει	τη	συνεργασία	με	άλλα	άτομα.
	y Είναι	υπεύθυνη,	δεοντολογική	και	ευαίσθητη.
	y Στηρίζεται	 στην	 κατανόηση	 των	 διαδικασιών,	 των	 δυνατοτήτων	 και	 των	 περιορισμών	 της	 κοινοτικής	

χαρτογράφησης.

Η	συμμετοχική	χαρτογράφηση	βασίζεται	στην	παραδοχή	ότι	οι	
ντόπιοι	κάτοικοι	διαθέτουν	ακριβή	γνώση	των	εθιμικών	στοιχείων	που	
ανήκουν	στις	αστικές	ή	αγροτικές	περιοχές	στις	οποίες	ζουν,	καθώς	και	
εξειδικευμένη	γνώση	του	τοπικού	τους	περιβάλλοντος,	η	οποία	μπορεί	
να	εκφραστεί	σε	χάρτες	που	είναι	εύκολα	κατανοητοί.

3. Η σημασία της ομαδικής εργασίας. 

Σκεφτείτε τις φορές που εργαστήκατε ή αθληθήκατε στο παρελθόν σε 
μια ομάδα. Ήταν μια διασκεδαστική εμπειρία; Τι κερδίσατε από αυτήν 
την εμπειρία;

Μιλώντας	 για	 τη	 σημασία	 της	 ομαδικής	 εργασίας,	 κατ’	 αρχάς	 είναι	
σημαντικό	 να	 κατανοήσουμε	 ότι	 μια	 ομάδα	 ανθρώπων	 δεν	 είναι	
απαραίτητα	 ομάδα.	 Μια	 ομάδα	 μπορεί	 να	 οριστεί	 ως	 «ένα	 σύνολο	
δύο	 ή	 περισσότερων	 ατόμων	 που	 αλληλεπιδρούν	 προσαρμοστικά,	
αλληλοεξαρτώμενα	 και	 δυναμικά	 για	 την	 επίτευξη	 ενός	 κοινού	
και	 αξιόλογου	 στόχου»	 (Salas	 et	 al.,	 1992).	 Επομένως,	 η	 διαδικασία	
συνεργασίας	 με	 μια	 ομάδα	 ατόμων	 για	 την	 υλοποίηση	 ενός	 στόχου	
μπορεί	να	ονομαστεί	ομαδική	εργασία.

https://www.youtube.com/embed/IiM0_jqTz4Y?feature=oembed
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Για	να	είναι	αποτελεσματική	η	ομαδική	εργασία,	απαιτούνται	ορισμένες	δεξιότητες.	Ενδεικτικά,	μπορούμε	να	
αναφέρουμε	τις	ακόλουθες	δεξιότητες	(Cannon-Bowers	et	al.,	1995):

• προσαρμοστικότητα	 (η	διαδικασία	κατά	την	οποία	οι	πληροφορίες	που	συλλέγονται	από	το	περιβάλλον	της	
εργασίας	χρησιμοποιούνται	για	την	προσαρμογή	των)

• κοινή	επίγνωση	της	κατάστασης;

• παρακολούθηση	της	απόδοσης	και	ανατροφοδότηση;

• ηγεσία/διαχείριση	ομάδας·

• διαπροσωπικές σχέσεις	 (ικανότητα	 βελτιστοποίησης	 της	 ποιότητας	 των	 αλληλεπιδράσεων	 των	 μελών	 της	
ομάδας,	π.χ.	επίλυση	διαφωνιών,	ενθάρρυνση

• επικοινωνία

• λήψη αποφάσεων
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Αν	 τα	μέλη	 της	 ομάδας	 είναι	 σε	 θέση	 να	αξιοποιήσουν	 όλες	αυτές	 τις	 δεξιότητες	 και	 αρχές	 σε	 ένα	πλαίσιο	
αμοιβαίας	συνεργασίας,	θα	πετύχουν	μια	αποτελεσματική	ομαδική	εργασία.	Η	εργασία	σε	μια	ομάδα	ενθαρρύνει 
την προσωπική ανάπτυξη, αυξάνει την ικανοποίηση από την εργασία και μειώνει το άγχος.	Ακόμη,	οδηγεί	
σε	 αυξημένη παραγωγικότητα, εξυπνότερη ανάληψη κινδύνων και ενισχυμένη δημιουργικότητα.	 Στον	
αθλητισμό,	η	ομαδική	εργασία	είναι	επίσης	απαραίτητη	για	την	πραγματοποίηση νικών,	καθώς	η	επιτυχία	στα	
ομαδικά	αθλήματα	απαιτεί	αμοιβαίες	προσπάθειες.	Όταν	υπάρχει	αλληλοϋποστήριξη	μεταξύ	των	μελών	μιας	
ομάδας,	το	άθλημα	μπορεί	να	γίνει	ακόμη	πιο	διασκεδαστικό	και	συναρπαστικό	σε	σχέση	με	το	να	ασκείται	
ατομικά.

1ο ΒΗΜΑ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥ
4.  Επιλογή σημείων ελέγχου για τη δημιουργία μιας διαδρομής προσανατολισμού 

Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία μιας διαδρομής αθλητικού προσανατολισμού;	Επειδή	χρησιμεύει	ως	βάση	
για	την	επιλογή	συγκεκριμένων	σημείων	ελέγχου	και	για	την	ανάπτυξη	του	χάρτη	προσανατολισμού.

Δεδομένου	ότι	το	έργο	ORIENT	στοχεύει	στην	ενίσχυση	της	κοινωνικής	ένταξης,	κάθε	διαδρομή	ονομάζεται	
«διαδρομή	ένταξης»	και	συνδέεται	με	ειδική	θεματολογία	που	σχετίζεται	με	την	κοινωνική	ένταξη.	Οι	διαδρομές	
του	έργου	ORIENT	προβλέπεται	να	αποτελέσουν	προϊόν	συμμετοχικής	χαρτογράφησης,	κατά	τη	διάρκεια	της	
οποίας	οι	συμμετέχοντες/ουσες	θα	προσδιορίσουν	συγκεκριμένα	«σημεία	ελέγχου»	που	αντιστοιχούν	σε	μέρη	με	
ιδιαίτερη,	βαθύτερη	σημασία	όσον	αφορά	την	ένταξη,	τα	οποία	σχετίζονται	με	το	επιλεγμένο	κύριο	θέμα.

4.1. Πού πρέπει να τοποθετήσετε τα σημεία ελέγχου;? 

Για	τη	δημιουργία	ενός	χάρτη αθλητικού προσανατολισμού που θα επιτελεί παράλληλα λειτουργία κοινωνικής 
ένταξης και γνώσης μιας συγκεκριμένης περιοχής,	με	τις	παραδόσεις	της,	τα	αξιοθέατα	και	τον	πολιτισμό	της,	
είναι	απαραίτητο	να	προσδιοριστούν	επαρκώς	τα	σημεία	που	θα	συμπεριληφθούν	στον	χάρτη.

Πού πρέπει να τοποθετηθούν τα σημεία ελέγχου; Ποια μέρη αξίζει να συμπεριληφθούν σε έναν χάρτη;

Τα	σημεία	ελέγχου	μπορούν	να	τοποθετηθούν	σε	σημεία	που	είναι	εύκολα	αναγνωρίσιμα	όπως:

•	 Μνημεία·

•	 Ιστορικά/Πολιτιστικά	κτήρια·

•	 Πλατείες·

•	 Κήποι.

Άλλες	 τοποθεσίες	 που	αξίζουν να χαρακτηριστούν ως σημεία ελέγχου	 μπορεί	 να	 είναι:	 σχολεία	 και	 χώροι	
συνεργασίας,	 κέντρα	 αναψυχής	 και	 πολιτισμού,	 γήπεδα,	 εστιατόρια	 που	 σερβίρουν	 παραδοσιακό	 φαγητό,	
βιβλιοθήκες,	χώροι	συνάθροισης,	σοκάκια	και	διαβάσεις	που	έχουν	ιδιαίτερη	σημασία	και	είναι	συχνά	περισσότερο	
εμβληματικά	από	τα	πιο	ευρέως	γνωστά	μέρη.	Το	ιστορικό	κέντρο	των	πόλεων,	για	παράδειγμα,	είναι	συχνά	
διάσπαρτο	με	πολυάριθμα	εργαστήρια	τεχνιτών	και	μικροεπιχειρήσεις	που	κατασκευάζουν	προϊόντα	ή	παρέχουν	
βασικές	υπηρεσίες	για	την	κοινότητα	στην	οποία	δραστηριοποιούνται.	Άλλα	μέρη	που	μπορούν	να	οριστούν	
ως	σημεία	ελέγχου	είναι	εκείνα	που	αφηγούνται ιστορίες επιτυχίας και λύτρωσης,	όπως	ιστορίες	ανδρών	και	
γυναικών	που	κατάφεραν	να	να	κάνουν	τα	όνειρά	τους	πραγματικότητα.

4.2. Πώς πρέπει να δημιουργήσετε μια διαδρομή προσανατολισμού;

Για	να	χαράξετε	μια	διαδρομή	αθλητικού	προσανατολισμού:

1. Βρείτε έναν κατάλληλο χώρο		–	Είναι	σημαντικό	να	βρείτε	ένα	μέρος	με	φυσικό	κάλλος,	ιστορική	ή	καλλιτεχνική	
αξία.	 Αν	 το	 πλαίσιο	 διεξαγωγής	 του	 αγώνα	 είναι	 το	 αστικό	 περιβάλλον,	 καλό	 θα	 ήταν	 να	 βρίσκεται	 στο	
ιστορικό	κέντρο	(παλιά	πόλη),	όπου	υπάρχουν	πολλές	εκκλησίες,	τζαμιά,	μνημεία,	μουσεία	και	επιχειρήσεις.	
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Αυτά	τα	μέρη	συνήθως	μαρτυρούν	μακροχρόνια	συνύπαρξη	και	ένταξη	ή	αναδεικνύουν	τα	εν	λόγω	θέματα	για	
περαιτέρω	διερεύνηση.	Αν	ο	χώρος	διεξαγωγής	του	αγώνα	σχεδιαστεί	στο	φυσικό	περιβάλλον,	θα	πρέπει	να	
επισημανθούν	και	να	ληφθούν	υπόψη	σημεία	όπως	μνημειώδη	δέντρα,	δέντρα	που	διαφέρουν	σημαντικά	από	
τα	άλλα,	σταυροδρόμια,	πηγές,	κοιλώματα	με	νερό,	γραμμές	υψηλής	τάσης	και	ερειπωμένα	σπίτια.	

2. Επιλέξτε πέντε διαφορετικές τοποθεσίες όπου θα τοποθετήσετε τα σημεία ελέγχου.	Κατά	την	επιλογή	των	
θέσεων,	φροντίστε	να	δημιουργήσετε	μια	θεματική	διαδρομή:	τα	διαφορετικά	σημεία	ελέγχου	θα	πρέπει	να	
σχετίζονται	με	το	θέμα	της	κοινωνικής	ένταξης.

3. Δημιουργήστε τους χάρτες.	Οι	διαδρομές	θα	μεταφερθούν	στον	χάρτη,	ο	οποίος	θα	πρέπει	να	είναι	εύκολα	
κατανοητός	και	να	δείχνει	με	το	κατάλληλο	χρώμα	κάθε	διαδρομή.	Κυκλώστε	τα	σημεία	ελέγχου	στον	χάρτη	
όπως	βρίσκονται	στο	έδαφος	και	ενώστε	τις	τελείες	για	να	δημιουργήσετε	τη	διαδρομή	προσανατολισμού	με	
στόχο	την	κοινωνική	ένταξη.

5. Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα του προσανατολισμού στη φύση και στην πόλη

         

                            Προσανατολισμός στη φύση

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Το καθαρό οξυγόνο και η φύση	ωφελούν	την	
ψυχική	και	τη	σωματική	υγεία	του	ανθρώπου

• Αυξάνει την καρδιαγγειακή ικανότητα (καθώς	
περιλαμβάνει	περπάτημα,	τζόγκινγκ	και	τρέξιμο).

• Ενισχύει	τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

• Βελτιώνει	τις	δεξιότητες επιβίωσης.

• Ενισχύει	την	κατανόηση	των	σημαδιών της φύσης, 
ενώ	ο	προσανατολισμός με	τη	χρήση	της	θέσης	
του	ήλιου	στον	ουρανό	βελτιώνει	επίσης	τον	
γεωγραφικό	σας	προσανατολισμό. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Είναι δυσκολότερος στη χαρτογράφηση, ειδικά	αν	
τα	μονοπάτια	δεν	έχουν	δοκιμαστεί	προηγουμένως	
ή	δεν	είναι	γνώριμα	στους/στις	αγωνιζόμενους/ες.

• Οι	αρχάριοι/ες αγωνιζόμενοι/ες	που	δεν	
έχουν	συνηθίσει	να	διαβάζουν	χάρτες	και	να	
χρησιμοποιούν	πυξίδα,	έχουν	περισσότερες	
πιθανότητες	να χαθούν.

• Σε	περίπτωση	έκτακτης ανάγκης	και	αν	χρειαστεί	
ασθενοφόρο	ή	οποιαδήποτε	άλλη	συνδρομή,	ίσως	
να	δυσκολευτείτε	περισσότερο	να	λάβετε	βοήθεια.

• Απαιτείται	κατάλληλος ρουχισμός για	την	
αποφυγή	τραυματισμών	και	τη	διαφύλαξη	της	
ασφάλειας	των	αγωνιζόμενων.

• Μπορεί	να	γίνει	μια	ιδιαίτερα επίπονη σωματική 
δραστηριότητα,	οπότε	είναι	σημαντικό	να	
γνωρίζετε	τα	όριά	σας	και	να	μην	πιέζετε	
τον	εαυτό	σας	υπερβολικά	κινδυνεύοντας	να	
προκαλέσετε	στον	εαυτό	σας	προβλήματα	υγείας.

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
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                                    Προσανατολισμός στην πόλη

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Τα αστικά τοπία είναι πιο εύκολο να 
χαρτογραφηθούν από τα φυσικά, επειδή υπάρχουν 
συγκεκριμένα σημεία αναφοράς.

• Αυξάνει την καρδιαγγειακή ικανότητα (καθώς 
περιλαμβάνει περπάτημα, τζόγκινγκ και τρέξιμο)

• Ενισχύει τις δεξιότητες λήψης αποφάσεων.

• Είναι ένας ευχάριστος τρόπος για να μάθετε την 
πόλη, τη χώρα, την τοπική κουλτούρα και την 
ιστορία (αν πρόκειται για διάσημα αξιοθέατα της 
πόλης).

• Αν οι αγωνιζόμενοι/ες χαθούν, οι περαστικοί 
μπορούν να τους/τις βοηθήσουν εάν χρειαστεί.

• Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. 
τραυματισμοί), οι περαστικοί μπορούν να 
βοηθήσουν τους/τις αγωνιζόμενους/ες και γενικά, 
είναι ταχύτερη η άφιξη και η παροχή ιατρικής 
βοήθειας.

• Εστιάζει λιγότερο στην κατάλληλη ενδυμασία 
και περισσότερο στην επιλογή άνετων αθλητικών 
παπουτσιών. 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Πόσο κοντά βρίσκονται τα αντικείμενα που είναι 
διάσπαρτα στην πόλη;  Κάποιες περιοχές μπορεί 
να είναι δύσκολο να χαρτογραφηθούν απλώς και 
μόνο επειδή δεν έχουν πολλά αξιοθέατα που θα 
μπορούσαν να λειτουργήσουν ως σημεία αναφοράς. 
Γι’ αυτό, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
απόσταση περπατήματος, τρεξίματος, ακόμη και η 
απόσταση οδήγησης.

• Είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ηλικία των 
αγωνιζόμενων, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλειά 
τους όσον αφορά την κυκλοφορία, τη διέλευση του 
δρόμου και ούτω καθεξής.

• Ο χρόνος παραμονής των αγωνιζόμενων σε 
εξωτερικούς χώρους δεν είναι τόσο ωφέλιμος, 
δεδομένου ότι οι περισσότερες πόλεις έχουν υψηλά 
ποσοστά ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

https://www.youtube.com/embed/flPKmqaBFJE?feature=oembed
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2ο ΒΗΜΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ 
ΧΑΡΤΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
6. Χάρτες και εργαλεία αθλητικού προσανατολισμού 

Ένας	χάρτης	αθλητικού	προσανατολισμού	εμφανίζει	όλες	τις	ακόλουθες	πληροφορίες:

	y το	σχήμα	της	επιφάνειας του εδάφους
	y το	υπόμνημα	που	μας	λέει	τι	σημαίνουν	τα	διάφορα	σύμβολα;
	y το	σημείο εκκίνησης,	το	οποίο	συνήθως	αναπαρίσταται	με	ένα	τρίγωνο·
	y οι	έλεγχοι	ή	τα	σημεία ελέγχου	που	εμφανίζονται	με	έναν	κύκλο	και	έναν	αριθμό·
	y το	σημείο τερματισμού,	το	οποίο	σημειώνεται	με	διπλούς	κύκλους.

Ο	χάρτης	σχεδιάζεται	σύμφωνα	με	μία	κλίμακα	και	περιέχει	μία	γραμμή	κλίμακας	με	πλέγματα	στοιχισμένα	
στον	μαγνητικό	βορρά	που	βρίσκεται	πάντα	στην	κορυφή	του	χάρτη.	Όλοι	οι	χάρτες	χρησιμοποιούν	ένα	διεθνώς	
συμφωνημένο	σύνολο	συμβόλων,	προκειμένου	να	είναι	 ευανάγνωστα	από	οποιοδήποτε	αγωνιζόμενο	άτομο	
ανεξαρτήτως	καταγωγής	ή	μητρικής	γλώσσας.

6.1. Χρώματα
Τα	χρώματα	που	χρησιμοποιούνται	στους	χάρτες	προσανατολισμού	είναι	συνολικά	επτά	(7):

	y Ματζέντα:	δείχνει	διαδρομές	και	επικίνδυνες	ή	ιδιωτικές	περιοχές·
	y Άσπρο:	συμβολίζει	τα	δάση;
	y Πράσινο:	καλύπτει	τις	δασικές	εκτάσεις	που	είναι	αδιαπέραστες	με	τα	πόδια;
	y Μπλε:	συμβολίζει	οποιαδήποτε	πηγή	νερού:	λίμνες,	ποτάμια,	θάλασσα,	πηγάδιακλπ.
	y Κίτρινο:	χρησιμοποιείται	για	ανοιχτές	περιοχές	(ξέφωτα)	και	πεδινές	εκτάσεις;
	y Καφέ:	χρησιμοποιείται	για	μορφές	γης,	όπως	τα	μονοπάτια	και	οι	δρόμοι;
	y Μαύρο:	αντιπροσωπεύει	βραχώδεις	ή	πετρώδεις	εκτάσεις	και	όλα	τα	ανθρωπογενή	τοπία.
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2

6.2. Χρήση πυξίδας

Για	να	μετακινηθείτε	γύρω	από	τα	σημεία	ελέγχου,	θα	χρειαστείτε	μία	πυξίδα.	Η	πυξίδα	αποτελείται	από	τα	
ακόλουθα	μέρη::

	 Πλάκα βάσης
Η	πλάκα	βάσης	είναι	διαφανής,	ώστε	να	μπορείτε	να	βλέπετε	τον	χάρτη	σας	από	κάτω.	Επιπλέον,	διαθέτει	έναν	
χάρακα	για	τη	λήψη	διοπτεύσεων.

	 Περιστρεφόμενη στεφάνη/Καντράν
Η	περιστρεφόμενη	στεφάνη	είναι	η	κυκλική	περιοχή	με	τις	μοίρες	από	το	0	έως	το	360	.

	 Βέλος προσανατολισμού
Αυτό	το	βέλος	σας	επιτρέπει	να	προσανατολίσετε	τη	στεφάνη	με	τον	βορρά	του	χάρτη.

	 Γραμμές προσανατολισμού
Παράλληλες	γραμμές	που	πρέπει	να	ευθυγραμμίζονται	με	τις	κάθετες	γραμμές	(τετμημένες)	που	διατρέχουν	
τον	χάρτη	από	τον	βορρά	ως	τον	νότο.	

	 Μαγνητική βελόνα
Είναι	απαραίτητη	για	την	πλοήγηση,	έχει	κόκκινο	χρώμα	και	δείχνει	πάντα	προς	τον	μαγνητικό	βορρά.

	  Βέλος κατεύθυνσης ταξιδιού
Αυτό	το	βέλος	υποδεικνύει	την	τελική	κατεύθυνση	που	πρέπει	να	ακολουθήσετε.

3

Η	πυξίδα	είναι	απαραίτητη	για τον προσανατολισμό του χάρτη,	τον	προσδιορισμό	των	χαρακτηριστικών	του	
εδάφους	και	τον	εντοπισμό	της	θέσης	σας.	Δεν	δείχνει	τον γεωγραφικό βόρειο πόλο αλλά τους μαγνητικούς 
πόλους της γης,	οι	οποίοι	δεν	είναι	ίδιοι	με	τους	γεωγραφικούς	πόλους	της	γης.

2  https://orienteeringliguria.wixsite.com/fisoliguria/training 
3  https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html 

https://orienteeringliguria.wixsite.com/fisoliguria/training
https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html
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Ο Γεωγραφικός Βορράς αναφέρεται στο σημείο στο 
οποίο συγκλίνουν όλες οι γραμμές του γεωγραφικού 
μήκους (μεσημβρινοί): στον Γεωγραφικό Βόρειο 
Πόλο. Είναι εύκολο να τον βρείτε σε έναν χάρτη, 
επειδή βρίσκεται πάντα στην κορυφή.

Η μαγνητική βελόνα δείχνει προς τον Μαγνητικό 
Βορρά. Αυτή δεν είναι μια σταθερή θέση, αλλά 
αλλάζει ελαφρώς κάθε χρόνο..

 
Ο	Γεωγραφικός	Βορράς	και	ο	Μαγνητικός	Βορράς	δεν	συμπίπτουν,	αλλά	διαφέρουν	κατά	μερικές	μοίρες:	 η	
διαφορά	αυτή	είναι	γνωστή	ως	«απόκλιση».	Ένα	από	τα	πιο	συνηθισμένα	λάθη	που	γίνονται	κατά	την	πλοήγηση	
με	χάρτη	και	πυξίδα	είναι	η	μη	προσαρμογή	στην	απόκλιση

4

6.3. Πώς πρέπει να προσανατολίσετε τον χάρτη?

Ο	ευκολότερος	τρόπος	για	να	χρησιμοποιήσετε	έναν	χάρτη	και	μια	πυξίδα	ταυτόχρονα	είναι	να	προσανατολίσετε	
τον	χάρτη	προς τον Βορρά.	Απλώς	ευθυγραμμίστε	τους	μεσημβρινούς	βορρά-νότου	στον	χάρτη	με	τη	βελόνα	
της	πυξίδας,	έτσι	ώστε	το	«πάνω»	στον	χάρτη	να	δείχνει	το	σημείο	του	βορρά.	Πλέον,	όλα	στον	χάρτη	έχουν	
την	ίδια	κατεύθυνση	με	το	έδαφος

Μερικά	βήματα	που	πρέπει	να	ακολουθήσετε	για	να	προσανατολίσετε	τον	χάρτη	είναι	τα	εξής:	

1. Τοποθετήστε	 την	πυξίδα	σας	πάνω	στον	χάρτη	με	 το	βέλος	 της	 κατεύθυνσης	 ταξιδιού	να	 δείχνει	προς	 την	
κορυφή	του	χάρτη..

2. Περιστρέψτε	τη	στεφάνη	έτσι	ώστε	το	N	(βορράς)	να	ευθυγραμμιστεί	με	τον	βορρά	του	χάρτη.

3. Σύρετε	την	πλάκα	βάσης	προς	την	άκρη	του	χάρτη.

4. Κρατώντας	σταθερά	τόσο	τον	χάρτη	όσο	και	την	πυξίδα,	περιστρέψτε	το	σώμα	σας	μέχρι	η	μαγνητική	βελόνα	
να	βρεθεί	μέσα	στο	περίγραμμα	του	βέλους	προσανατολισμού.

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_declination#/media/File:Magnetic_declination.svg
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Μόλις	το	κάνετε	αυτό,	συνεχίστε	ως	εξής:

1. οποθετήστε	την	πυξίδα	σας	πάνω	στον	χάρτη	έτσι	ώστε	ο	χάρακας	της	πλάκας	βάσης	να	ευθυγραμμίζεται	
μεταξύ	της	τρέχουσας	θέσης	σας	(1a)	και	του	προορισμού	(1b).

2. Βεβαιωθείτε	ότι	η	κατεύθυνση	του	βέλους	ταξιδιού	δείχνει	προς	τη	γενική	κατεύθυνση	του	προορισμού..

3. Περιστρέψτε	τη	στεφάνη	μέχρι	οι	γραμμές	προσανατολισμού	της	πυξίδας	να	ευθυγραμμιστούν	με	τον	βορρά	
του	χάρτη.

5

Περιστρέψτε το σώμα σας	έως	ότου	η	μαγνητική	βελόνα	βρεθεί	μέσα	στο	βέλος	προσανατολισμού.	Η	κατεύθυνση	
του	βέλους	προσανατολισμού	είναι	τώρα	στραμμένη	προς	τη	διόπτευση	που	αποτυπώσατε	και	μπορείτε	να	την	
ακολουθήσετε	μέχρι	τον	προορισμό	σας!

7. Διαδικτυακά εργαλεία για τη δημιουργία χαρτών

Τελικά, πώς κατασκευάζουμε έναν χάρτη για να προετοιμάσουμε έναν αγώνα προσανατολισμού; 

Η	δημιουργία	χαρτών	προσανατολισμού	δεν	είναι	τόσο	εύκολη	όσο	φαίνεται.	Για	την	ακρίβεια,	ένας	επίσημος	
χάρτης	προσανατολισμού	θα	πρέπει	να	περιέχει	όλα	τα	παρακάτω	χαρτογραφικά	στοιχεία:

	y Σαφώς	καθορισμένη	κλίμακα	μήκους	και	ισοδύναμης	απόστασης:	οι	κλίμακες	χαρτών	που	χρησιμοποιούνται	
στους	αγώνες	προσανατολισμού	έχουν	συνήθως	κλίμακα	1:	10.0000	ή	1:	15.000.
	y Σωστή	χρήση	των	χρωμάτων	και	των	συμβόλων.
	y Ορθή	τοποθέτηση	των	συμβατικών	σημάτων,	τα	οποία	αποτελούν	σημεία	αναφοράς.
	y Κατάλληλες	καμπύλες	επιπέδου,	ιδανικές	γραμμές	που	συνδέουν	όλα	τα	σημεία	του	εδάφους	που	βρίσκονται	
στο	ίδιο	ύψος.

Οι	χάρτες	μπορούν	να	δημιουργηθούν	μέσω	της	χρήσης	δωρεάν	εργαλείων	ανοικτού	κώδικα,	όπως	οι	Χάρτες	
Google	ή	το	Google	Earth.	Η	διαδικασία	δημιουργίας	ενός	χάρτη	προσανατολισμού	με	αυτά	τα	απλά	και	ευρέως	
γνωστά	μέσα	μπορεί	να	ακολουθήσει	τα	παρακάτω	βήματα:

5   https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html

https://www.youtube.com/embed/4O8DmkAC2wI?feature=oembed
https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html
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1η Μέθοδος: Χάρτες Google και Purple Pen

1. Ανοίξτε το Google Maps και επιλέξτε «Δορυφόρος» ως τύπο χάρτη. 

2. Προσδιορίστε στον χάρτη τη συγκεκριμένη περιοχή που σας ενδιαφέρει. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τις 

ετικέτες.
3. Φωτογραφίστε την οθόνη και αποθηκεύστε το στιγμιότυπο οθόνης.

4. Ανοίξτε το Purple Pen, ένα δωρεάν λογισμικό που μπορείτε να «κατεβάσετε» σε οποιονδήποτε υπολογιστή.

5. Προσθέστε το σημείο εκκίνησης, τα σημεία ελέγχου και δημιουργήστε διαφορετικές διαδρομές ανάλογα 

με τις κατηγορίες των συμμετεχόντων/ουσών στον αγώνα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να 

«δημιουργήσετε μία νέα εκδήλωση», να επιλέξετε την κλίμακα και να τοποθετήσετε τα σύμβολα των σημείων 

ελέγχου με τους αριθμούς τους. Μόλις προσθέσετε το υπόμνημα, ο χάρτης σας θα είναι έτοιμος. 
 
2η Μέθοδος: Google Earth και Word

1. Ανοίξτε το Google Earth και επιλέξτε την περιοχή ενδιαφέροντος.

2. Απενεργοποιήστε τις ετικέτες με το πλήκτρο CLEAN στο μενού κάτω από τα στιλ χάρτη.

3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αποκοπής του υπολογιστή σας για να περικόψετε την εικόνα της περιοχής 

που θέλετε να ασχοληθείτε. 
4. Μόλις αποκόψετε την εικόνα που χρειάζεστε, επικολλήστε την σε ένα έγγραφο του Word. Τώρα, 

μπορείτε να προσθέσετε το αντικείμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δραστηριότητά σας: βέλη, 

κύκλοι για τα σημεία ελέγχου, πλαίσια κειμένου κλπ. 

3η Μέθοδος: OpenStreetMap και OpenOrienteeringMapper

1. Χρησιμοποιήστε το OpenStreetMap για να βρείτε την περιοχή όπου θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας 

και αποθηκεύστε το αρχείο σε έναν φάκελο.
2. Ανοίξτε το πρόγραμμα OpenOrienteering Mapper, ένα δωρεάν λογισμικό που βοηθά στη δημιουργία 

χαρτών προσανατολισμού και στη διοργάνωση σχετικών εκδηλώσεων.

3. Επιλέξτε «Δημιουργία νέου χάρτη» και ακολουθήστε τα προκαταρκτικά βήματα που σας ζητάει το 

πρόγραμμα. Ο χάρτης που θα δημιουργηθεί θα έχει περίπου αυτήν την εμφάνιση.

4. Μόλις διαγράψετε όλα τα περιττά στοιχεία, θα πρέπει να μετατρέψετε τα σύμβολα του χάρτη σε 

σύμβολα αθλητικού προσανατολισμού. Όταν ο προσανατολισμός του χάρτη ταυτίζεται με τον 

μαγνητικό βορρά, ο χάρτης θα είναι έτοιμος για εργασίες πεδίου.  

Remember: 

	 Ηακρίβειακαιηλεπτομέρειατηςαπεικόνισηςείναισημαντικές,αλλάτιςπερισσότερες	φορές	ο/η	
ανταγωνιστής/ρια,	κινούμενος/η	με	ταχύτητα,	δεν	θα	είναι	σε	θέση	να	παρατηρήσει	όλα	τα	επιμέρους	
χαρακτηριστικά.	Για	παράδειγμα,	μόλις	δει	τον	χαρταετό,	αυτό	ακριβώς	είναι	το	μόνο	που	θα	παρατηρήσει!
	 Μην	είστε	υπερβολικά	αυστηροί/ές	με	τον	χάρτη:	θα	πρέπει	να	περιέχει	όλες	τις	σχετικές	πληροφορίες,	
αλλά	μικρές	λεπτομέρειες	μπορούν	να	παραλειφθούν.
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3o BHMA - ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
8. Τι είναι μια εθνική διαδρομή προσανατολισμού και γιατί είναι σημαντική;?

Στο πλαίσιο του έργου ORIENT, θα αναπτυχθούν πέντε (5) εθνικές διαδρομές	στις	χώρες	εταίρους:	Ιταλία,	
Κύπρος,	Ελλάδα,	Βουλγαρία	και	Βοσνία-Ερζεγοβίνη.	Οι	εν	λόγω	διαδρομές	θα αντιπροσωπεύουν την ιστορία, 
την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά και τη μοναδικότητα κάθε χώρας μέσα	από	προσεκτικά	επιλεγμένα	
«σημεία	ελέγχου»	με	βάση	συγκεκριμένη	θεματολογία	από	τον	χώρο	της	τέχνης,	της	διατροφής,	του	πολιτισμού,	
της	θρησκείας	ή	οποιουδήποτε	άλλου	είδους	υλικής ή άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με την 
κοινωνική ένταξη των νέων.

Στόχος	των	εθνικών	διαδρομών	είναι	να	δοθεί	η	δυνατότητα	σε	μεγάλο	αριθμό	νέων	να προσεγγίσουν την 
κοινωνική ένταξη μέσα από διαφορετικές πτυχές,	δεδομένων	των	ιδιαίτερων	συνθηκών	κάθε	χώρας.	Οι	εθνικές	
διαδρομές	θα	χρησιμεύσουν	επίσης	για την προώθηση του αθλητισμού, της ψυχικής υγείας και των αξιών των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων,	διευκολύνοντας	τη	γνωριμία	των	νέων	με	το	τοπικό	φυσικό	και	πολιτιστικό	τους	
περιβάλλον	μέσω	της	άμεσης	συμμετοχής	τους	σε	αυτό.

Οι	 εθνικές	 διαδρομές	 προσανατολισμού	 θα	 δημιουργηθούν	 από	 τους	 εταίρους	 του	 έργου	 σε	 συνεργασία	 με	
εκπαιδευτικούς,	εκπαιδευτές/ριες	αθλημάτων	και	νέους/ες	της	ηλικίας	σας!

Παράδειγμα ενός χάρτη προσανατολισμού του κέντρου της πόλης του Παλέρμο (Ιταλία)
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4o BHMA – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ 
ΠΡΑΞΗ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
9. Αγώνας αθλητικού προσανατολισμού. 

Τώρα	 που	 γνωρίζετε	 τα	 βασικά	 στοιχεία	 του	 προσανατολισμού	 και	 έχετε	 στα	 χέρια	 σας	 τον	 χάρτη	 και	 τη	
διαδρομή	σας,	είστε	έτοιμοι/ες	για	τον	αγώνα	προσανατολισμού!

Πώς διεξάγεται ο αγώνας;

Για	 να	 διασφαλιστεί	 η	 ισότητα	 μεταξύ	 των	 συμμετεχόντων/ουσών,	 ο	 χάρτης	 διανέμεται	 συνήθως	 μετά	 την	
έναρξη,	 και	 οι	 αγωνιζόμενοι/ες	 ξεκινούν	 ανά	 διαστήματα	 ενός	 λεπτού.	Οι διαδρομές είναι διαφορετικές με 
βάση τις κατηγορίες των αγωνιζόμενων:

	y Τις	περισσότερες	φορές,	οι	αρχάριοι/ες	συμμετέχουν	στην	ευκολότερη	διαδρομή.
	y Όσοι/ες	έχουν	ήδη	λάβει	μέρος	σε	άλλους	τέτοιους	αγώνες	χωρίζονται	με	βάση	τηνηλικία	και	το	φύλο.	

Ο χρόνος έναρξης καταγράφεται,	 καθώς	 και	 ο χρόνος άφιξης.	 Ξεκινώντας	 από	 το	 σημείο	 εκκίνησης,	 οι	
αγωνιζόμενοι/ες	 θα	 πρέπει	 να	 φτάσουν	 στο	 πρώτο	 σημείο ελέγχου	 και	 σταδιακά	 σε	 όλα	 τα	 υπόλοιπα	 σε 
διαδοχική σειρά. Τα σημεία ελέγχου διακρίνονται	στο	έδαφος	ως	κατασκευές	με	τρίπλευρα σημαιάκια από 
λευκό και πορτοκαλί χαρτόνι, οι οποίες ονομάζονται «φανάρια».	Κάθε	σημείο	ελέγχου	έχει	έναν	κωδικό	αριθμό	
για	αναγνώριση	στο	πάνω	μέρος.	Η	επιβεβαίωση	της	παρουσίας	των	αγωνιζόμενων	γίνεται	είτε μηχανικά,	με	
τη	διάτρηση	μίας	κάρτας	ελέγχου,	είτε ηλεκτρονικά	με	ειδικές	κάρτες	και	ηλεκτρονικούς	σταθμούς	ελέγχου.	Ο	
χειροκίνητος	διακορευτής	έχει	διαφορετικό	σχήμα	οπής	σε	κάθε	σημείο	ελέγχου,	για	να	αναγνωρίζεται	εύκολα	
στο	τέλος	του	αγώνα.	Κάθε	αγωνιζόμενος/η	είναι	ελεύθερος/η	να	επιλέξει	ποια	διαδρομή	θα	ακολουθήσει	από	
ένα	σημείο	ελέγχου	προς	ένα	άλλο.	Αυτό	που	έχει	σημασία	είναι	να μαρκάρει τα στοιχεία της κάρτας ελέγχου 
με τη σωστή σειρά	και	στον	συντομότερο	δυνατό	χρόνο.

 Στο τέλος του αγώνα,	αφού	εξεταστούν	οι	κάρτες	ελέγχου,	απονέμονται	βραβεία	στους/στις	νικητές/ριες	των	
διαφόρων	κατηγοριών.

Ακολουθήστε	τους	κανόνες,	επιμείνετε	στην	απλότητα	και	διασκεδάστε!

https://www.youtube.com/embed/3PZub8zSFy8?feature=oembed
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III. Θυμηθείτε!

10. Ασφάλεια

Όπως	 κάθε	 άλλο	 άθλημα,	 ο	 προσανατολισμός	 μπορεί	 να	 κρύβει	 κινδύνους!	Ακολουθούν	 μερικές	 συμβουλές	
για	την	ασφαλή	διεξαγωγή	δραστηριοτήτων	προσανατολισμού	τόσο	στην	πόλη	όσο	και	στη	φύση	είτε	είστε	
αρχάριος/α	είτε	έμπειρος/η	αθλητής/ρια:

Βεβαιωθείτε	ότι	διαβάζετε	σωστά	τον	χάρτη	σας.	
Οι	 αρχάριοι/ες	 που	 δεν	 έχουν	 συνηθίσει	 να	 διαβάζουν	χάρτες	 και	 να	χρησιμοποιούν	πυξίδα	 μπορεί	 να	
χαθούν,	ιδίως	αν	επιλέξουν	μια	διαδρομή	που	υπερβαίνει	το	επίπεδο	των	δεξιοτήτων	και	της	πείρας	που	
διαθέτουν.	Μελετήστε	προσεκτικά	τον	χάρτη	και	 επιλέξτε	την	πιο	κατάλληλη	διαδρομή	για	το	 επίπεδο	
των	 δεξιοτήτων	 και	 της	 φυσικής	 σας	 κατάστασης.	 Παρατηρήστε	 τα	 στοιχεία	 που	 αναγράφονται	 στο	
«υπόμνημα»	του	χάρτη	σας,	καθώς	αυτό	θα	σας	εφοδιάσει	με	πολύτιμα	στοιχεία.

Κάντε	προθέρμανση	πριν	ξεκινήσετε
Κάντε	καλό	ζέσταμα	πριν	από	έναν	αγώνα	προσανατολισμού.	Φροντίστε	να	πραγματοποιείτε	πολλές	και	
διαρκείς	διατάσεις.	Ενσωματώστε	τις	διατάσεις	στη	ρουτίνα	της	αποθεραπείας	σας.

Ακούστε	τον/την	προπονητή/ρια	ή/και	το	προσωπικό	της	διοργάνωσης.
Τηρείτε	 αυστηρά	 όλους	 τους	 κανόνες,	 τις	 προειδοποιήσεις	 και	 τις	 συμβουλές	 του	 προσωπικού	 της	
διοργάνωσης.	 Ανάλογα	 με	 τη	 διαδρομή,	 ενδέχεται	 να	 απαιτούνται	 συγκεκριμένα	 μέτρα	 προφύλαξης	
για	 να	 αποφύγετε	 να	 πέσετε	 στην	 κίνηση	 ή	 να	 χάσετε	 την	 ισορροπία	 σας.	 Βεβαιωθείτε	 επιπλέον	 ότι	
έχετε	 συμπληρώσει	 όλα	 τα	 απαραίτητα	 έγγραφα	 κατά	 την	 εγγραφή	 σας.	 Ο/Η	 προπονητής/ριά	 σας	 ή	
ο/η	διοργανωτής/ρια	της	εκδήλωσης	θα	σας	ενημερώσει	για	το	πρωτόκολλο	έκτακτης	ανάγκης	για	κάθε	
συγκεκριμένη	περίπτωση.	Φροντίστε	να	δώσετε	τη	δέουσα	προσοχή!

Προσέξτε	κάθε	σας	κίνηση	και	βήμα,	όταν	τρέχετε	σε	ανώμαλο	έδαφος!	
Προσπαθήστε	να	αποφύγετε	την	καταπόνηση	των	μυών	της	κνήμης,	τα	τραβήγματα,	τα	διαστρέμματα	
και	τις	φουσκάλες	από	το	γλίστρημα	σε	αντικείμενα	που	βρίσκονται	στον	δρόμο,	σε	κλαδιά	δέντρων	ή	σε	
ολισθηρό/χαλαρό	έδαφος.	

Αξιοποιήστε	τα	δυνατά	σας	σημεία.
Στον	 προσανατολισμό,	 ο/η	 ταχύτερος/η	 δρομέας	 δεν	 είναι	 απαραίτητα	 αυτός/ή	 που	 βγαίνει	 πρώτος/η.	
Αντίθετα,	είναι	εκείνος/η	που	μπορεί	να	βρει	την	καλύτερη	διαδρομή	για	να	φτάσει	με	πιο	αποτελεσματικό	
τρόπο	στο	σημείο	ελέγχου.	Μπορεί	να	είστε	ακριβείς	στη	διάσχιση	ανώμαλου	εδάφους	μέσω	της	πλοήγησης	
με	 διόπτευση	 σε	 έναν	 αγώνα	 προσανατολισμού	 ή	 να	 αισθάνεστε	 πιο	 άνετα	 γνωρίζοντας	 ακριβώς	 πού	
βρίσκεστε	και	να	προτιμάτε	να	ταξιδεύετε	γρήγορα	χρησιμοποιώντας	τα	διαθέσιμα	μονοπάτια.

Χρησιμοποιήστε	τον	κατάλληλο	ρουχισμό	&	τα	κατάλληλα	μέσα	προστασίας	για	υπαίθριους	χώρους!
Τόσο	 ο	 ήλιος	 όσο	 και	 το	 χιόνι	 μπορούν	 να	 προκαλέσουν	 εγκαύματα	 στο	 δέρμα.	 Για	 να	 τα	 αποφύγετε,	
χρησιμοποιήστε	αντηλιακό	και	καπέλο.	Να	θυμάστε	επίσης	ότι	τα	έντομα	δείχνουν	ιδιαίτερη	προτίμηση	στο	
ανθρώπινο	αίμα.	Γι’	αυτό,	φροντίστε	να	έχετε	μαζί	σας	ένα	εντομοαπωθητικό	σε	συνδυασμό	με	κατάλληλα	
ρούχα	 (π.χ.	ένα	μακρυμάνικο	μπλουζάκι,	ένα	μακρύ	παντελόνι	κτλ.)	και	άνετα	παπούτσια.	Δεν	θα	ήταν	
καλή	ιδέα	να	αγοράσετε	ένα	καινούργιο	ζευγάρι	παπούτσια	και	να	προσπαθήσετε	να	τα	συνηθίσετε	κατά	
τη	διάρκεια	ενός	αγώνα	προσανατολισμού.

Προσέξτε	την	κυκλοφορία,	τόσο	των	οχημάτων	όσο	και	των	ζώων!
Ένας	αγώνας	προσανατολισμού	μπορεί	να	διεξαχθεί	οπουδήποτε.	Γι’	αυτό,	καλό	θα	ήταν	να	αποφύγετε	τα	
αυτοκίνητα	ή	τα	άγρια	ζώα.	Ακόμη	και	αν	οι	διοργανωτές/ριες	μπορεί	να	το	έχουν	σκεφτεί,	μην	ξεχνάτε	ότι	
βρίσκεστε	στην	ύπαιθρο.

Διατηρήστε	ενυδατωμένο	τον	οργανισμό	σας.
Πίνετε	νερό	πριν,	κατά	τη	διάρκεια	και	μετά	τον	αγώνα	για	να	μειώσετε	τον	κίνδυνο	αφυδάτωσης.
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Σε	περίπτωση	τραυματισμού	ή	έκτακτης	ανάγκης,	ακολουθήστε	τις	οδηγίες	του/της	προπονητή/ριας	σας	ή/και	
του	προσωπικού	της	διοργάνωσης.

Βεβαιωθείτε	ότι	έχετε	κατανοήσει	επακριβώς	τι	πρέπει	να	κάνετε	αν	χαθείτε	ή	τραυματιστείτε.	Σε	κάθε	
περίπτωση,	μπορείτε	πάντα	να	χρησιμοποιείτε	το	κινητό	σας	τηλέφωνο	ή	να	έχετε	μαζί	σας	μια	σφυρίχτρα.	
Αν	τυχόν	τραυματιστείτε	ή	χαθείτε,	θα	πρέπει	να	σφυρίξετε	με	τη	σφυρίχτρα.	Το	σήμα	έκτακτης	ανάγκης	
είναι	έξι	(6)	φυσήματα	ανά	10	δευτερόλεπτα,	που	επαναλαμβάνονται	κάθε	δύο	λεπτά.	Όπως	και	να	έχει,	
σταματήστε	 να	 κινείστε	 αν	 υπάρξει	 τραυματισμός.	 Αν	 συνεχίσετε	 να	 τρέχετε	 ενώ	 πονάτε,	 το	 μόνο	
σίγουρο	είναι	ότι	θα	χειροτερέψετε	την	κατάστασή	σας.

	Επιστρέψτε	στο	σημείο	εγγραφής.
Επιστρέφετε	 πάντα	 στο	 σημείο	 εγγραφής	 στο	 τέλος	 του	 αγώνα,	 ακόμη	 και	 αν	 δεν	
έχετε	 ολοκληρώσει	 τη	 διαδρομή.	 Εάν	 το	 όνομά	 σας	 δεν	 καταγραφεί,	 οι	 διοργανωτές/
ριες	 θα	 υποθέσουν	 ότι	 εξακολουθείτε	 να	 βρίσκεστε	 σε	 κάποιο	 σημείο	 της	 διαδρομής. 

11. Ευγενής άμιλλα

Όταν	 συμμετέχετε	 σε	 έναν	 αγώνα	 προσανατολισμού	 θα	 πρέπει	 να	 συμπεριφέρεστε	 με δικαιοσύνη, 
ειλικρίνεια και πνεύμα φιλίας και σεβασμού. 

Αυτό	σημαίνει,	με	άλλα	λόγια,	ότι	θα	πρέπει:

• Να	 διαβάζετε	 τις	 πληροφορίες	 στον	 ιστότοπο	 της	 διοργάνωσης	 και	 να	 χρησιμοποιείτε	 μόνο	 το	
ενημερωτικό	δελτίο	της	διοργάνωσης	για	να	λαμβάνετε	πληροφορίες	σχετικά	με	τις	διαδρομές	και	το	
έδαφος	του	αγώνα.

• Να	είστε	εξοικειωμένοι/ες	με	τους	κανόνες	του	προσανατολισμού,	και	συγκεκριμένα	με	τα	σύμβολα	
στον	 χάρτη,	 συμπεριλαμβανομένου	 του	 τι	 απαγορεύεται	 να	 διασχίσετε	 σε	 έναν	 αγώνα.Μην	
επιχειρήσετε	να	αντλήσετε	πληροφορίες	για	τον	αγώνα	με	οποιονδήποτε	τρόπο,	όπως	να	κοιτάξετε	
κρυφά	το	GPS	του	κινητού	σας	ή	να	επικοινωνήσετε	με	αθλητές/ριες	που	έχουν	ήδη	τερματίσει.	

• Να	χρησιμοποιείτε	ή	να	έχετε	μαζί	σας	μόνο	τον	χάρτη	και	τις	περιγραφές	ελέγχου	που	σας	παρέχει	
ο/η	διοργανωτής/ρια	και	μια	πυξίδα	για	την	πλοήγηση	κατά	τη	διάρκεια	του	αγώνα.

• Να	μην	διασχίζετε	σημεία	που	απαγορεύεται	να	διασχίσετε	σύμφωνα	με	τον	χάρτη	 (ακόμη	και	αν	
είναι	φυσικά	εφικτό)	ή	να	μην	εισέρχεστε	σε	απαγορευμένες	περιοχές.	

• Να	είστε	όσο	το	δυνατόν	πιο	ήσυχοι	σε	όλα	τα	είδη	τερέν	(π.χ.	μονοπάτι,	χωματόδρομος,	άσφαλτος	
κτλ.).	

• Αφού	περάσετε	τη	γραμμή	τερματισμού,	μείνετε	εκτός	τερέν	μέχρι	να	τελειώσει	επίσημα	ο	αγώνας.
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