
Cel i sposób wykorzystania danyCh

Polski Związek Orientacji Sportowej (PZOS) wykorzystuje 
dane wysokościowe jako źródło na potrzeby tworzenia 
map do orientacji sportowej, które są podstawą organiza-
cji, prowadzenia szkolenia i współzawodnictwa w dyscy-
plinach orientacji sportowej.
Mapa w biegu na orientację (BnO) stanowi podstawę spra-
wiedliwej rywalizacji sportowej. Bieg na orientację to dyscy-
plina polegająca na pokonaniu zaznaczonej na mapie trasy 
w jak najkrótszym czasie. Trasę tę wyznaczają w terenie punk-
ty kontrolne, a ich lokalizacja oznaczona jest na mapie od-
powiednim symbolem. Zawodnicy potwierdzają pokonanie 
każdego odcinka biegu za pomocą specjalnego elektronicz-
nego chipa, który w ułamku sekundy rejestruje ich obecność 
na poszczególnych punktach kontrolnych. Mapa jest pro-
duktem, który każdy z uczestników zawodów otrzymuje na 
starcie i za jej pomocą pokonuje określoną trasę. Oznacza to, 
że mapa musi wiernie przedstawiać teren zawodów, aby to 
umiejętność orientacji w terenie, a nie błędy na mapie decy-
dowały o wynikach rywalizacji.
Mapa do orientacji sportowej (ryc. 1) jest specyficznym pro-
duktem kartograficznym. Bardzo istotna jest jej dokładność 
i aktualność. Precyzyjnie odwzorowane muszą być przede 
wszystkim kształty obiektów i ich topologia, ponieważ każ-
dy szczegół terenowy może stanowić element orientacji 
dla biegnącego szybko zawodnika. Niezmiernie istotna jest 
dokładność wzajemnego położenia obiektów, natomiast 
w mniejszym stopniu dokładność ich położenia w stosun-
ku do geodezyjnego układu odniesienia. Do prezentacji 
kartograficznej stosowane są specjalne, zestandaryzowane 
na całym świecie zestawy symboli, umożliwiające łatwe od-

czytanie treści mapy. Specyficznym, określanym na mapach 
parametrem jest tzw. przebieżność, która wyraża procen-
towy wzrost utrudnień w  pokonaniu danego fragmentu 
terenu w jednostce czasu. Prezentowana jest ona na mapie 
z  użyciem czterostopniowej skali barwnej, w  której kolor 
biały oznacza las bardzo dobrze przebieżny, natomiast trzy 
odcienie koloru zielonego oznaczają coraz bardziej utrud-
nioną przebieżność (od jasno- do ciemnozielonego). 
Do opracowania map najczęściej wykorzystywane są pro-
dukty pochodne, czyli numeryczny model terenu oraz 
numeryczny model pokrycia terenu, na podstawie któ-
rych generowane są informacje wysokościowe w postaci 

dane wysokośCiowe w biegaCh na orientaCję 
polski związek orientaCji sportowej

Ryc. 1. Fragment Starego Miasta w Warszawie na mapie do bie-
gu na orientację (źródło: Polski Związek Orientacji Sportowej)

W ramach realizacji projektu ISOK w latach 2011–2015, GUGiK wytwarza i udostępnia wysokościowe dane pomia-
rowe opracowane w technologii lotniczego skanowania laserowego oraz produkty pochodne: numeryczny model 
terenu (NMT) i numeryczny model pokrycia terenu (NMPT). Dane zostaną docelowo opracowane dla powierzchni 
289 000 km2.



warstwic (zwykle o podstawowym cięciu 2,5 m lub 5 m) 
oraz informacje o pokryciu terenu pozyskiwane na bazie 
znormalizowanego numeryczny model pokrycia terenu 
(ryc. 2). Mapy do orientacji sportowej tworzone są przez 
kartografów sportowych PZOS, którzy korzystają nie tylko 
z danych wysokościowych, ale  również z  ortofotomapy 
oraz pomiarów terenowych wykonywanych za pomocą 
odbiorników GPS. 

koMpetenCje i narzędzia

Dane wysokościowe wykorzystywane są przez osoby 
posiadające uprawnienia kartografa sportowego nada-
wane przez Polski Związek Orientacji Sportowej. Upraw-
nienia takie posiada w Polsce około 90 osób, w  tym 
około 30 czynnie z nich korzysta. Osoby te regularnie 
zajmują się wykonywaniem map na potrzeby zawodów 
w orientacji sportowej. Polski Związek Orientacji Sporto-
wej co roku organizuje szkolenie dla osób zainteresowa-
nych zdobyciem uprawnień, na którym prezentowana 
jest podstawowa wiedza oraz umiejętności niezbędne 
do pracy z danymi wysokościowymi. Informacje te obej-
mują swym zakresem podstawy pozyskiwania danych, 
rodzaj pozyskiwanych danych oraz produktów, które 
na ich podstawie są udostępniane, a także wiedzę od-
nośnie ich wykorzystywania na potrzeby tworzenia map 
do orientacji sportowej.

Kartografowie wykorzystujący dane wysokościowe na po-
trzeby tworzenia map do orientacji sportowej korzystają 
z następującego oprogramowania: OCAD (program do two-
rzenia map do orientacji sportowej), Global Mapper oraz 
w mniejszym stopniu ArcGIS, LAStools, CloudCompare.

korzyśCi

Na podstawie danych wysokościowych podejmowane są 
decyzje związane z wyborem lokalizacji zawodów i szcze-
gółowym tyczeniem tras biegowych. W procesach tych 
pod uwagę brany jest spadek terenu oraz jego pokry-
cie. Dane pozwalają również na szybsze wytyczenie tras 
o określonym stopniu trudności.
Dotychczasowe techniki tworzenia map do biegu na 
orientację opierały się w dużej mierze na wykorzystaniu 
map topografi cznych 1:10 000 jako materiału źródłowego 
i wymagały wielu godzin pracy w terenie. Udostępnienie 
w ostatnich latach przez Główny Urząd Geodezji i  Kar-
tografi i danych z lotniczego skanowania laserowego dla 
niemal całego obszaru Polski doprowadziło do przełomu 
w procesie tworzenia map do BnO. Wykorzystanie precy-
zyjnych danych przestrzennych znacznie uprościło i zde-
cydowanie przyspieszyło proces generowania map. Stały 
się one dużo dokładniejsze i bardziej wiarygodne dla za-
wodników, co w rezultacie znacznie podnosi rangę orga-
nizowanych w Polsce zawodów.
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Ryc. 2. Wykorzystanie zNMPT na potrzeby określenia rodzaju pokrycia terenu na mapie do biegu na orientację
(źródło: Polski Związek Orientacji Sportowej)

zastosowane dane wysokośCiowe:
• numeryczny model terenu (GRID 1 m), źródło: pzgik
• numeryczny model pokrycia terenu (GRID 1 m), źródło: pzgik


