Malmö Parkorientering, Kartan
Samtliga kartor som används för Malmös Parkorienterings etapper är ritade med sprintnormen. Det
innebär en viss skillnad jämfört med en vanlig orienteringskarta. Till största delen handlar det om vad
som är passerbart och inte.
Viktigt är att allt som är ritat som opasserbart också är förbjudet att passera (även om det skulle
vara möjligt att passera det). Passering i sådana fall medför att man diskvalificeras.
Du springer ofta nära folks hem och på gårdar. Spring då inte i planteringar eller rabatter.
Vanliga trafikregler gäller.
Här följer några exempel på karttecknens betydelse i sprint:
Hus, förbjudet att passera
Oftast är hus inte passerbara och då är det
inga konstigheter. Men skulle det bara vara
ett tak, som t ex en passage, är den ändå
förbjuden att passera om det är ritat som
till vänster.
Hus, passerbart
Ett hus som är tillåtet att passera, vilket
kan vara ett skärmtak utan sidor eller
passage med gång under ett hus.
Notera den ljusare grå färgen och de
tunnare kantlinjerna.
Hus med passage
Så här kan det vara ritat om det är ett hus
där det går att komma genom huset tex via
en gång under huset. Det är då tillåtet att
passera vid den ljusare delen av huset.
Löphindrande område
Tre nyanser av grönt om alla är
löphindrande i olika nivåer, men fullt
tillåtna att passera. Från det ljusaste som
är löphindrande så till vida att det går att
springa där men inte i full hastighet, till den
mörkaste av dessa tre som är mycket
svårlöpt, vilket innebär att man bara kan gå
i ganska långsam fart.
Det kan vara allt från större områden till
små buskar som ritas med någon av dessa
färger.
De tunnare linjerna under används för att
rita häckar.

Område förbjudna att passera
Samtliga dessa tre områden är förbjudna
att passera. Den första används oftast för
buskage och häckar (i form av en linje) med
vegetation som är svårpasserbar. Nästa
gröna kan tex vara tomtmark och
planteringar. Och de lila linjerna täcker ofta
ett område som under tävlingen är
förbjudet, man kan vara tillåtet vid andra
tillfällen.
Även om du kan passera området så får
du inte göra det. T ex får ett hål i en häck
med denna gröna färg inte passeras om
inte hålet är med på kartan.
Ej passerbara blötare områden
En sjö (eller fontän), kärr eller bäck med
svart konturlinje får inte passeras. Samma
sak här, även om du kan hoppa över
bäcken utan att bli blöt får du inte göra
det.
Passerbart vatten
Sjö med blå konturlinje, sankmark utan
konturlinje, bäck med blå konturlinje eller
en mindre bäck som helt saknar konturlinje
samtliga dessa får passeras. Man kan bli
blöt om fötterna, men de är fullt tillåtna att
passeras.
Opasserbart staket och mur
Ett staket med tjockare linje och dubbla
småstreck och en mur som även den har
tjockare svart linje men utan småstreck är
båda förbjudna att passera. Hittar du ett
hål i staketet som inte är med på kartan
eller kan hoppa över muren är det ändå
förbjudet att passera.
Passerbara linjer
Den tunnare svarta linjen används bara för
att visa var en yta exakt övergår till en
annan yta. Staket som har tunnare baslinje
än det opasserbara och samtidigt bara
enkla småstreck är passerbara.
En mur som är tjockare men ritad med grå
färg får även den passeras. Om det finns en
passage i t ex ett staket så ritas det som
uppehåll i staketet och två små vinkelräta
streck i kanterna på uppehållet.

Mer förbjudet
Ett lila streck som är tjockare än en linje
mellan två kontroller får inte passeras. Det
handlar ofta om hinder som är tillfälliga
under tävlingen.
Vägen till vänster får man springa på men
till höger när där är lila kryss får man inte
springa på den och inte heller korsa den.

Var får jag passera?
Här är en gräsyta till vänster som övergår
till en asfalterad yta till höger. Här är några
exempel inritade på hur den kan se ut i
kanten mellan ytorna. På de ställen där är
gröna pilar får man springa från gräsytan
över till den asfalterade. Där det är ritat
med röda pilar är det förbjudet att passera

Är det ritat som opasserbart är det också förbjudet att passera även om det är möjligt!

