EESTI ORIENTEERUMISLIIDU KAARDIKOODEKS
1. Üldosa
1.1. Eesti Orienteerumisliidu (EOL) Kaardikoodeks käsitleb orienteerumiskaartide
valmistamist Eesti Vabariigi territooriumil EOL liikmete poolt.
1.2. EOL edetabelis registreeritud võistlusi võib korraldada ainult EOL-s registreeritud
kaartidel.
1.3. Kaardi tellijaks võib olla juriidiline või füüsiline isik, kes sõlmib kaardi valmistamiseks
vajalikud lepingud ja vastutab kaardi registreerimise eest EOL-s.
2. Nõuded kaartidele
2.1. Kaardid koostatakse ja trükitakse vastavalt IOF poolt kehtestatud ISOM, ISSOM,
ISMTBOM, ISSKIOM leppemärkidele ning EOL poolsetele nõuetele ja soovitustele.
Kõikides allpool mitte kirjeldatud punktides lähtuda ISOM, ISSOM, ISMTBOM, ISSKIOM
kehtestatud nõuetest.
2.2. Kaartidel peavad olema järgmised kirjad, elemendid ja andmed:
2.2.1. kaardi nimi
2.2.2. maakonna nimi
2.2.3. mõõtkava
2.2.4. kõrgusjoonte lõikevahe
2.2.5. kirjanurk
2.2.6. kaardi liik (õppe-, orienteerumis-, sprindi-, ratta-, rogaini-, suusaorienteerumiskaart)
2.3. Kaartidel kajastatud soovitavad andmed
2.3.1. kaardi asukoha skeem
2.3.2. varalise autoriõiguse omanik.
2.4. Kaardi nimetus peaks soovitavalt asuma kaardi ülaosas, kirja kõrgus vähemalt 10 mm.
Maakonna nimi kirjutatakse kaardi nime alla 1/3 võrra väiksema ja kaardi liik ½ võrra
väiksema kirjaga.
2.5. Mõõtkava ja kõrgusjoonte lõikevahe peab olema kajastatud vähemalt numbriliselt,
vähemalt ühes kohas, kirja kõrgusega vähemalt 8 mm.
2.6. Kaardi kirjanurga näidise kinnitab EOL juhatus. Kirjanurgas peavad olema järgmised
andmed kaardi kohta: Vajalik näidis
2.6.1. tekst "Eesti Orienteerumisliit"
2.6.2. kaardistuse number.
2.6.3. kaardi tellija;
2.6.4. välitööde teostaja(d) ja aeg
2.6.5. kaardi joonestaja,
2.6.6 - kasutatud alusmaterjal,
2.6.7 - varasemad registreeritud kaardid ja registreeringud maastiku kohta.
3. Kaardistuse registreerimine
3.1. Kaardistusi registreerib EOL. Kaardistus tuleb registreerida:
a) tegemist on täiesti uue maastiku kaardistusega;
b) olemasolevale maastikule lisandunud uus kaardistatav maastik (min. 1 km²);

c) eelmisest registreeritud kaardistusest on möödunud 4 aastat (kaart kasutuses ja tehakse
jooksvalt parandusi);
d) Maastikust on tehtud uue alusega uus välitöö;
e) Kaardi omandivorm on muutunud.
3.2.Kaardistuse registreerumine peab toimuma planeerimise staadiumis, valides aasta millal
planeeritav kaardistus peaks valmis saama. Registreerimiseks täidetakse EOL koduleheküljel
asuv vastav ankeet, kus esitatakse järgmised andmed kaardistuse kohta:
3.2.1. kaardistuse nimi
3.2.2. kaardistuse asukoha maakond (või Tartu, Tallinn)
3.2.3. kaardistuse tüüp (OJ, SO, RO, Õppe, Sprindi, Rogaini ja Muu)
3.2.4. kaardistuse põhimõõtkava
3.2.5. kõrgusjoonte vahe
3.2.6. kaardistuse maksimaalne suurus (km2)
3.2.7. tellija või klubi
3.2.8. autoriõigused
3.2.9. kaardistajad
3.2.10. välitöö aeg ja informatsioon kaardistuse aluste kohta.
3.2.11. planeeritava esmaürituse nimi.
3.2.12. planeeritava kaardistuse ala näitamine serveris geograafilisel kaardil.
3.3. Pärast kohustuslike väljade täitmist väljastatakse kaardistuse number automaatselt, ning
kaart registreeritakse EOLi kaartide andmebaasis.
3.4. Kaardistuse tellija kohustub hiljemalt üks kuu pärast kaardil toimunud
orienteerumisüritust üles laadima EOLi koduleheküljel määratud aadressil kogu kaardistatud
ala digitaaljoonise rasterformaadis (soovitavalt GIF või JPG DPI 100 – 150). Avalike
kaardistuste korral GIF või PDF fail resolutsiooniga 300 DPI. Ocad faili korral peab fail
olema salvestatud OCAD7 formaadis.
Peale kaardijoonise üleslaadimist tuleb üle kontrollida kaardistuse ala joonis andmebaasis ja
vajadusel korrigeerida.
EOLi kaartide rasterfailide kogumise eesmärgiks on digitaalse rasterkaartide arhiivi pidamine.
3.5. Kaardistus loetakse registreerituks, kui EOLi andmebaasi on sisestatud punktis 3.2
määratud andmed ja EOLi Kaartide kodulehele üles laetud kaardistusest rasterkaart vastavalt
punktis 3.4 määratud tingimustele.
3.6. Kui registreeritud kaarditust pole reaalselt 3 aasta jooksul tehtud, siis võetud kaardi
registreering (kood) eemaldatakse andmebaasist.
4. Autoriõigus
4.1. Autoriõigust kaartidele kaitseb Eesti Vabariigi "Autoriõiguse Seadus".
4.2. Kaart on teos, millele tekib autoriõigus. Teose autoril tekib seoses teose loomisega
autoriõigus sellele teosele. Autoriõiguse sisu moodustavad isiklikud mittevaralised ja
varalised õigused.
4.3. Autoriõigus tekib välitööle, autorioriginaalile, trüki- ja arvutijoonisele.
4.4. Autoriõigusega seotud varalised suhted reguleeritakse autorilepinguga.
4.5. Kaardi valmistajal on keelatud tellimise korras valmistatud kaartide ja andmete müük või
muul viisil edastamine tellija nõusolekuta, kui nendevahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti.
4.6. EOL ei lahenda autoriõigusega seotud vaidlusi.
5. Orienteerumismaastike sulgemine

5.1. Orienteerumismaastiku sulgemiseks loetakse vastavalt tähistatud maastikupildi
avaldamist ajakirjas "Orienteeruja" ja EOLi koduleheküljel internetis.
5.2. Maastiku sulgemise hetkest kuni sulgemisteates määratud võistluse toimumiseni on
suletud maastikul kaardiga liikumine keelatud vastavalt orienteerumisspordi
võistlusreeglitele.
6. Muud sätted
6.1. EOL ei lahenda maastike kaardistamise vaidlusi.
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