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1. Üldosa
1.1. Eesti Orienteerumisliidu (EOL) kaardikoodeks käsitleb orienteerumiskaartide (edaspidi: kaartide)
valmistamist Eesti Vabariigi territooriumil EOL-i liikmete poolt.
1.2. EOL-i egiidi all peetavad ja EOL-i edetabelis registreeritud võistlusi võib korraldada ainult EOL-is
registreeritud kaartidel.
1.3. Kaardi tellijaks võib olla juriidiline või füüsiline isik, kes sõlmib osapoolte vahel vajalikud lepingud
kaardi valmistamiseks ja vastutab kaardi registreerimise eest EOL-is.

2. Nõuded kaartidele
2.1. Kaardid koostatakse ja trükitakse vastavalt IOF-i poolt kehtestatud orienteerumiskaartide
(ISOM), sprindiorienteerumiskaartide (ISSOM), rattaorienteerumiskaartide (ISMTBOM),
suusaorienteerumiskaartide (ISSKIOM) leppemärkidele ning EOL-i poolsetele nõuetele ja
soovitustele. Kõikides allpool mitte kirjeldatud punktides lähtuda ISOM, ISSOM, ISMTBOM, ISSKIOM
kehtestatud nõuetest.
2.2. Kaartidel peavad olema järgmisel kirjad, elemendid ja andmed:
2.2.1. kaardi nimi
2.2.2. maakonna nimi
2.2.3. mõõtkava
2.2.4. täissamakõrgusjoonte lõikevahe
2.2.5. kirjanurk (lisa 1)
2.2.6. kaardi liik (orienteerumiskaart, sprindiorienteerumiskaart, rattaorienteerumiskaart,
suusaorienteerumiskaart, siseorienteerumiskaart, rogainikaart, õppekaart)
2.2.7. EOL-i logo
2.3. Kaartidel võivad olla järgmised kirjad, elemendid ja andmed:
2.3.1. omavalitsuse nimi
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2.3.2. kaardi asukoha skeem
2.3.3. trükikvaliteedi märgis (lisa 2)
2.3.4. toetajate, sponsorite jm logod või kirjad
2.4. Kaardi nimetuse asukoht on soovitavalt kaardi ülaosas, mille kirja kõrgus on vähemalt 8,0 mm.
Maakonna nimi kirjutatakse kaardi nime alla 2,0…4,0 mm kõrgusega kirjas ning kaardi liik maakonna
nime alla 2,0…4,0 mm kõrgusega kirjas.
2.5. Kaardi mõõtkava ja täissamakõrgusjoonte lõikevahe peab olema kaardil kajastatud vähemalt
numbriliselt ning vähemalt ühes kohas soovitavalt maakonna nime all, mille kirja kõrgus on vähemalt
6,0 mm.
2.6. Kaardi kirjanurga kirja kõrgus on 2,0…4,0 mm ning sisaldab järgmisi tekste ja andmeid:
2.6.1. tekst „Eesti Orienteerumisliit“
2.6.2. EOL-i kaardistuse number
2.6.3. kaardi omanik
2.6.4. kaardi valmistamiseks kasutatud aluskaardid ja andmed või nende allikad
2.6.5. välikaardistaja(d) ja sulgudes välikaardistuse teostamise aeg
2.6.6. kaardi joonestaja ja sulgudes kasutatud tarkvara koos versiooniga
2.7. Kaardi kirjanurk võib sisaldada ka järgmisi tekste ja andmeid:
2.7.1. kaardi inspekteerija nimi ja sulgudes inspekteerimise aeg
2.7.2. varasemad registreeritud kaardistuste numbrid sama maastikuala kohta
2.7.3. kaardi valmimist toetanud juriidiliste ja füüsiliste isikute nimed
2.8. Kõik kaardil olevad kaardikirjade fondid peavad olema groteskkirjad ehk gooti kirjad (nt Arial,
Tahoma jt sarnased)

3. Kaardistuse registreerimine
3.1. Kaardistusi registreerib EOL-is kaardi tellija või omanik. Kaardistusi tuleb registreerida, kui:
3.1.1. Tegemist on täiesti uue maastikuala kaardistamisega.
3.1.2. Olemasolevale maastikule on lisandunud uus kaardistatud maastikuala (vähemalt 25%
varasema kaardi pindalast).
3.1.3. Eelmisest kaardistusest on möödunud 5 aastat (kaart on regulaarselt kasutuses ja tehakse
jooksvalt korrektuure).
3.1.4. Maastikualast on tehtud uue aluskaardi ja/või andmete põhjal uue välitööga kaart.
3.1.5. Kaardi omandivorm on muutunud.
3.1.6. Samast maastikuala kohta on valmistatud teist liiki kaart.
3.2. Kaardistuse registreerimine peab toimuma kaardi valmistamise planeerimise staadiumis, valides
aasta, millal planeeritav kaardistus valmib. Registreerimiseks täidetakse EOL-i kodulehel asuv vastav
ankeet, kus esitatakse nõutavad andmed kaardistuse kohta.
3.3. Kaardistuse registreerimisel väljastatakse kaardistuse number ning kaart registreeritakse EOL-i
kaartide andmebaasi automaatselt.
3.4. Kaardi tellija või omanik on kohustatud hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kaardi kasutusega
toimunud esimest orienteerumisüritust kaartide andmebaasi üles laadima maastikuala kaardistuse
digitaaljoonise rastervormingus (soovitavalt resolutsiooniga 100…150 DPI). Avalike kaardistuste
korral peab digitaaljoonise rasterfail olema resolutsiooniga 300 DPI, OCAD-i fail 8. versiooni
vormingus. Kaardistuse (v.a avaliku) digitaaljoonise peal võib olla läbipaistev hall logo „näidis“, mille
serva pikkus ei ulatu üle 50 % kaardi lühema serva pikkusest (lisa 3).
3.5. Kaardistus loetakse lõplikult registreerituks, kui EOL-i kaartide andmebaasi on sisestatud ankeeti
vastavad andmed ning üles laetud kaardistuse digitaaljoonis rastervormingus.
3.6. Kui registreeritud kaardistust pole reaalselt kolme aasta jooksul valmistatud, siis kaardi
kaardistus koos selle numbriga eemaldatakse andmebaasist.
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4. Autoriõigus
4.1. Autoriõigust kaartidele kaitseb Eesti Vabariigi „Autoriõiguse Seadus“.
4.2. Kaart on teos, millele kehtib 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. Kaardi valmistajal on keelatud tellimise korras valmistatud kaartide ja andmete müük või muul
viisil edastamine tellija nõusolekuta, kui nendevahelises lepingus ei ole sätestatud teisiti. 4.5. EOL ei
lahenda autoriõigusega seotud vaidlusi.

5. Orienteerumismaastike sulgemine
5.1. Orienteerumismaastiku sulgemine toimub vastavalt EOL-i võistlusreeglitele.
5.2. Maastiku sulgemise hetkest kuni ettemääratud võistluse toimumiseni on suletud maastikul
kaardiga liikumine jm viisil treenimine keelatud vastavalt EOL-i võistlusreeglitele.

6. Muud sätted
6.1. EOL ei lahenda maastike kaardistamisega seonduvaid vaidlusi.
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Lisa 1. Kirjanurga näidised

Lisa 2. Trükikvaliteedi märgise näidis

Lisa 3. Kaardistuse digitaalset joonist kava näidise logo näidis

