Podział imprez na orientację
Na świecie wszelkie formy aktywności ruchowej zawierające elementy nawigacji określane są słowem „orienteering”. W Polsce pod tym pojęciem rozumiane są wszelkiego
rodzaju imprezy na orientację (InO). Polską specjalnością są imprezy turystyczne,
które powstały jako pierwsze, a dopiero później imprezy sportowe.
Turystyczne Imprezy na Orientację organizowane są w oparciu o regulaminy Komisji Imprez na Orientację Zarządu Głównego PTTK (KInO ZG PTTK), a sportowe
w oparciu o przepisy Polskiego Związku Orientacji Sportowej (PZOS). Wraz z rozwojem różnych form orientacji terenowej powstały także inne organizacje i stowarzyszenia, które organizują imprezy na orientację, wykorzystując zapisy wcześniej
funkcjonujących regulaminów i uwzględniające specyfikę swojej dyscypliny.

Imprezy na orientację można podzielić:
1. Ze względu na rodzaj – na:
a) turystyczne – polegające na pokonaniu trasy i odnalezieniu w terenie punktów
kontrolnych (PK) za pomocą mapy, którą zapewnia organizator, w określonym
limicie czasu. Punktacja końcowa uwzględnia spóźnienie ponad limit czasu, nieodnalezione PK oraz dodatkowo wyniki różnego rodzaju zadań topograficznych
i krajoznawczych. Imprezy turystyczne na orientację rozgrywane są na trasach
uwzględniających doświadczenie uczestników: dla zaawansowanych (TZ), średnio zaawansowanych (TU), niezaawansowanych (TT), początkujących (TP) – lub
w kategoriach wiekowych: dzieci (TD), młodzieży (TM), juniorów (TJ), seniorów
(TS), weteranów (TW). Czas pobytu na trasie mierzony jest z dokładnością do
1 minuty;
b) turystyczno-rekreacyjne (TRInO), krajoznawcze (TKr) polegające na pokonaniu
trasy wyznaczonej przez punkty kontrolne (PK) w postaci obiektów krajoznawczych i udzieleniu odpowiedzi na pytanie związane z tym obiektem. Liczba osób
w zespole oraz czas i sposób pokonywania trasy mogą być dowolne;
c) sportowe – polegające na samodzielnym odnalezieniu w terenie w jak najkrótszym czasie kolejno wszystkich PK naniesionych przez organizatora na mapę.
Brak potwierdzenia jakiegoś PK wyklucza zawodnika z końcowej klasyfikacji.
Czas pobytu na trasie mierzony jest z dokładnością do 1 sekundy. Klasyfikacja
prowadzona jest w kategoriach wiekowych i z podziałem na płeć. Z imprez na
orientację ten rodzaj jest najpopularniejszy na świecie;
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d) szkoleniowe (SZ) – dla początkujących w orientacji turystycznej lub sportowej.
Trasy są krótkie i proste orientacyjnie, czasami bez limitu czasu i klasyfikacji, np.
trasy rodzinne. Dla najmłodszych trasy w terenie są oznakowane (najczęściej)
kolorowymi wstążkami lub przeprowadzane na ograniczonym terenie.
2. Ze względu na formę uczestnictwa na:
a) indywidualne – uczestnicy pokonują trasę indywidualnie (przeważnie są to imprezy sportowe);
b) zespołowe – uczestnicy pokonują trasę w zespołach 2–5-osobowych w kategorii dla początkujących oraz w zespołach 2- lub 3-osobowych w pozostałych kategoriach; na trasach dla zaawansowanych i średnio zaawansowanych dopuszcza
się start pojedynczego uczestnika;
c) drużynowe – na imprezach turystycznych jest to klasyfikacja drużynowa klubów
i środowisk, a na imprezach sportowych klasyfikacja klubów i sekcji sportowych
w formie ligi;
d) sztafetowe – rozgrywane na imprezach sportowych, podczas których na ogół
od dwóch do czterech zawodników kolejno pokonuje trasę.
3. Ze względu na dyscyplinę:
a) turystyki na: piesze (marsz na orientację – MnO), kolarskie, kajakowe, narciarskie, motorowe, podwodne i inne (np. speleologiczne);
b) sportu na: bieg na orientację (BnO), rowerowa jazdę na orientację (RJnO), narciarska jazdę na orientację (NJnO), orientację precyzyjną (OP – trail orienteering), radioorientację, bieg przełajowy z mapą (O-run) i inne.
Organizowane są również inne imprezy o charakterze sportowym lub turystycznym: długodystansowe (maratony na orientację), rajdy przygodowe (w min.
3 dyscyplinach – AR), imprezy rogainingowe.
4. Ze względu na porę dnia na:
a) dzienne,
b) nocne,
c) wieczorne,
d) dzienno-nocne (najczęściej imprezy wieloetapowe lub długodystansowe).
5. Ze względu na zasięg terytorialny:
a) lokalne,
b) regionalne (mistrzostwa regionu itp.),
c) ogólnopolskie (Mistrzostwa Polski, Puchar Polski itp.),
d) międzynarodowe (głównie sportowe – mistrzostwa Europy i Świata).
Andrzej Krochmal
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