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1 IEVADS
Orientēšanās ir pasaules mēroga sporta veids. Vienota pieeja OS karšu interpretēšanai un zīmēšanai ir
būtiska godīgai sacensībai un sporta veida izaugsmei nākotnē.
Šī specifikācija jālasa kopā ar Starptautiskās Orientēšanās federācijas (IOF) orientēšanās sacensību
noteikumiem Kalnu divriteņu orientēšanās sacensībām (Velo-O). IOF sacensībās atkāpes ir pieļaujamas tikai ar
IOF Karšu komitejas (IOF MC) sankciju. Citām sacensībām šādu sankciju jāsniedz nacionālajai federācijai.
Orientēšanās karšu starptautiskās specifikācijas (ISOM) mērķis ir nodrošināt karšu specifikāciju, kuru var
pielāgot dažāda veida apvidiem visā pasaulē un dažādiem orientēšanās sporta paveidiem.
Velo-O kartes karšu specifikācija ir balstīta uz specifikāciju o-skrējiena kartēm. Taču, lai apmierinātu specifiskās
prasības, kuras kartēm uzliek Velo-O, pilnīga un atsevišķa specifikācijā tās ir aprakstītas.

2 VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

Velo-O notiek ceļu un taku tīklā un ietver kā pamatelementu sarežģītu ceļa izvēles uzdevumu, ieskaitot
augstuma starpības noteikšanu. Skaidrs, ka kartei jākoncentrējas uz šādu objektu atainošanu. Kartei arī jābūt
salasāmai, kad brauc ar riteni lielā ātrumā. Tas nozīmē, ka kartē jāizlaiž lielu skaitu detaļu “brīvajā” apvidū,
lai izceltu ceļu un taku tīklu un vienkāršotu zemes formu āttēlošanu. Tikai detaļas, kas ieteikmē a) ceļa izvēli
un b) pārvietošanos un atrašanās vietas noteikšanu, nepieciešams parādīt uz kartes.
Velo-O karte ir detalizēta topogrāfiskā karte. Kartei jāsatur objektus, kas ir acīmredzami sacensību dalībniekam
ātrumā. Tai jāparāda katrs objekts, kas var ietekmēt kartes lasīšanu vai ceļa izvēli.
Kartei japarāda objektus, kuri ir acīmredzami apvidū un kuri ir vērtīgi no kartes lasīšanas viedokļa. Uzmērot
karti, jācenšas saglabāt kartes skaidrība un salasāmība, citiem vārdiem sakot, minimālie izmēri, kas paredzēti
normālai redzei, nedrīkst tikt aizmirsti, kad izvēlas ģeneralizācijas pakāpi.
Kartē jābūt magnētisko ziemeļu līnijām un papildus var ietvert vietu nosaukumus un papildus tekstu, lai
dalībniekam palīdzētu noorientēt karti uz ziemeļiem. Šim tekstam jābūt rakstītam virzienā no rietumiem un
austrumiem. Kartes tekstam jābūt izvietotam tā, lai tas neaizklātu svarīgus objektus, bet burtu stilam jābūt
vienkāršam.

2.1 Orientēšanās un karte

Kartes malām jābūt paralēli magnētisko ziemeļu līnijām. Bultas var tikt izmantotas, lai parādītu magnētiskos
ziemeļus.

Velo-O (MTBO) ir sporta veids, kurā dalībnieks veic distanci ar kontrolpunktiem pēc iespējas ātrāk, izmantojot
tikai karti, kompasu un divriteni. Tāpat kā citos sporta veidos, arī orientēšanās sacensībās ir nepieciešams
pārliecināties, ka sacensību apstākļi visiem dalībniekiem ir vienādi. Jo precīzāka karte, jo labāk tas ir izdarāms
un ir lielāka iespēja distanču plānotājam izplānot labu un godīgu distanci.

2.3 Precizitāte

No dalībnieka skatu punkta, precīza un salasāma karte ir drošs ceļvedis un tā ļauj viņiem orientēties izvēlētajā
ceļa variantā atbilstoši savām orientēšanās iemaņām un fiziskajām spējām. Taču, iemaņas ceļa izvēlē zaudē
visu nozīmi, ja karte nav patiess apvidus attēls - ja tā ir neprecīza, novecojusi vai slikti salasāma.

Galvenajam noteikumam jābūt tādam, ka sacensību dalībnieki nedrīkst pamanīt nevienu neprecizitāti
kartē. Kartes kā vienota veseluma precizitāte ir atkarīga no mērījumu precizitātes (atrašanās vietas, augstuma
un formas) un zīmējuma precizitātes.

Taku un ceļu tīkls rāda, kur pārvietošanās un orientēšanās ir vieglāka. Šķēršļu vai caurejamības detalizēta
klasifikācija palīdz sacensību dalībniekam izdarīt pareizo izvēli. Orientēšanās, pirmkārt, ir pārvietošanās
lasot karti. Tādēļ precīza karte ir nepieciešama, lai izvēlētos labāko un efektīvāko maršrutu. Ideālā gadījumā
nevienam sacensību dalībniekam nevajadzētu gūt priekšrocības vai ciest zaudējumus kartes kļūdu dēļ.
Distances plānotāja mērķis ir distance, kurā rezultātu izšķirošais faktors būs orientēšanās iemaņas. To var
sasniegt tikai, ja karte ir pietiekami precīza, pilnīga un uzticama, kā arī skaidra un salasāma sacensību apstākļos.
Jo labāka karte ir distanču plānotāja rīcībā, jo lielākā iespējamība ir izplānot labas, godīgas distances gan
elites sportistiem, gan iesācējiem.
Karšu zīmētāja uzdevums ir zināt, kurus objektus zīmēt un kā tos attēlot. Ilgstoša iesaistīšanās sportā ir svarīga,
lai pamatos saprastu orientēšanās kartes prasības: tās saturu, precizitātes nepieciešamību, detalizācijas
līmeni un salasāmības nepieciešamību.

2.4 Vispārināšanaun salasāmība
Tos objektus, kas ir visnepieciešamākie dalībniekam sacensībās jāizvēlas un jāatspoguļo orientēšanās kartē.
Lai to sasniegtu tā lai karte būtu salasāma un viegli interpretējama, jāizmanto kartogrāfiskā vispārināšana
(ģeneralizācija). Ir divas ģeneralizācijas fāzes—selektīvā un grafiskā ģeneralizācija.
Selektīvā ģeneralizācija ir lēmums par to, kuras detaļas un objekti jāattēlo uz kartes. Divas svarīgas izvēles
nosaka šo izvēli—objekta svarīgums no dalībnieka skatu punkta un tā ietekme uz kartes salasāmību. Šīs
divas izvēles dažreiz būs nesavienojamas, bet salasāmības prasību nekad nedrīkst samazināt, lai attēlotu
pārmērīgi mazas detaļas un objektus uz kartes. Tāpēc būs nepieciešams uzmērīšanas laikā izvēlēties
minimālos izmērus dažāda veida objektiem.
Taču konsekvence ir viena no vissvarīgākajām orientēšanas kartes īpašībām.
Grafiskā ģeneralizācija var ļoti ietekmēt kartes salasāmību. Vienkāršošana, atmešana un pārspīlēšana tiek
izmantota šim nolūkam.

2.2 Saturs
Velo-O ir sporta veids, kur dalībnieks izmantojot karti pārvietojas pa ceļu un taku tīklu noteiktā secībā
apmeklējot kontrolpunktus. Sacensību dalībnieks vienmēr jāatrodas uz ceļiem un takām un nav atļauts brīvi
pārvietoties apvidū. Šis noteikums ir svarīgs kartes prasībām.
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3 KARTES SPECIFIKĀCIJA PRIEKŠ VELO-O

3.4 Drukāšana un pavairošana

3.1 Mērogs un apzīmējumu izmēri

Kaut gan jaunās drukāšanas metodes, kā digitālais ofsets, krāsu kopēšana utt. attīstās strauji, tradicionālais
ofsets joprojām ir pārāks kvalitātē kad drukā detalizētas kartes. IOF sacensībām, tādām kā Pasaules čempionāts
un Pasaules kauss, šī ir ieteicamā metode. Tomēr, ja ar alternatīvām metodēm iespējams izgatavot kartes
tik pat kvalitatīvas kā ar tradicionālo paraugkrāsu (spot colour) sietspiedi, tad tas ir pieņemami.

Mērogs Velo-O kartei bieži ir mazāks nekā o-skrējiena kartei. Organizatori ir aicināti izmantot kartes, kas
speciāli sagatavotas priekš velo-o atbilstošā mērogā, kas parasti ir 1:10 000, 1:15 000 vai 1:20 000. 1:5000
un 1:7500 mērogi ir piemēroti sprintam.
Oficiālie karšu mērogi oficiālās IOF Velo-O sacensībās:

Mazākām sacensībām, kartes iespējams izgatavo relatīvi mazos daudzumos un priekš tā jaunās un lētākās
drukāšanas metodes ir labi piemērotas.

Ø1:20 000 garajām distancēm
Ø1:15 000 stafetei, vidējai un garajai distancei
Ø1:10 000 stafetei, sprintam un vidējai distancei
Ø1:7500 un 1:5000 sprintam un sprinta stafetei
Praktisku apsvērumu dēļ kartei nevajadzētu būt lielākai kā tas ir nepieciešams orientēšanās sacensībām.
Jāizvairās no kartēm, kas lielākas par A3 formātu.
Apzīmējumu izmēri dažādos mērogos:
Apzīmējumi
Mērogs
1:20 000
Kā norādīts šajā publikācijā
1:15 000
Kā norādīts šajā publikācijā
1:10 000
Palielināšana (1.5x) no 1:15 000 kartes
1:7500
Palielināšana (1.5x) no 1:15 000 kartes (tāpat kā 1:10 000)
1:5000
Palielināšana (1.5x) no 1:15 000 kartes (tāpat kā 1:10 000)

3.2 Augstumlīkņu intervāls
Augstumlīkņu intervāli velo-o kartēs ir 5 m. Ļoti kalnainos apvidos 10 m un līdzenos apvidos 2.5 m intervālus
var izmantot. Mērķis ir skaidri attēlot pacēlumu.
Piezīme: Viens un tas pats intervāls jāizmanto visā kartē!

3.3 Krāsas
Pareiza krāsu secība spēlē svarīgu lomu velo-o kartes salasāmībā. Krāsu secība velo-o kartē ir sekojoša:
wVirsējā purpura: visi purpura apzīmējumi izņemot kontrolpunkti (apļi) un līnijas starp tiem.
wMelnie ceļu un taku apzīmējumi
wApakšējā purpura: kontrolpunkti (apļi) un līnijas starp tiem
wMelnie 70 % apzīmējumi
wBrūna
wZila
wZaļa
wDzeltena
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4 APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMI (VELO-O)
Karšu apzīmējumu definīcijas un norādījumi apzīmējumu zīmēšanai ir doti zemāk minētajās sadaļās.
Apzīmējumu izmēri ir vienādi katrā mērogā.
Piezīme: izmēri ir norādīti
Apzīmējumi tiek iedalīti 7 kategorijās:
mm reālas kartes mērogā.
Zemes formas
(brūna)
Visi attēli ir divkārši
Klintis un akmeņi
(melna 70 % + pelēka klints atsegumam)
palielināti skaidrībai tikai.
Ūdens un purvs
(zila)
Veģetācija
(zaļa + dzeltena)
atstarpe starp divām līnijām līnijas
Cilvēku veidoti objekti
(melna 70 %, ceļi melni)
biezums
(melna 70 % + zila)
Tehniskie apzīmējumi
attālums no centra līdz centram
(purpura)
Distances apzīmējumi

0.5
0.18

0.5

0.14

0.18
min. 0.6

2.5

diametrs

Lai saglabātu kartes salasāmību mērogā 1: 20 000 braucot lielā ātrumā, augstumlīknes var būt vairāk
ģeneralizētas salīdzinot ar o-skrējiena kartēm.

0.25

0.5
0.14

225

1.5

max.

109 Zemes izskalojums
Izskalojums vai tranšeja. Minimālais dziļums ir 0.5 m.
Krāsa: brūna.

4.2 Klintis un akmeņi
Klintis ir īpaša zemes formas kategorija. Klintis un akmeņi iespējams neietekmēs ceļa izvēli, bet to izteiktās
formas var kalpot kā noderīgi objekti priekš orientēšanās un atrašanās vietas noteikšanas. Karte var saturēt
šos objektus, ja tie ir redzami sacensību dalībniekam.

Relatīva augstuma atšķirība starp blakusesošajiem objektiem jāattēlo kartē cik vien iespējams precīzi.Apsolūtais
augstums ir mazāk svarīgs. Ir pieļaujams nedaudz izmainīt augstumlīknes augstumu, ja tas uzlabos objekta
attēlojumu. Šāda novirze nevar pārsniegt 25 % no intervāla starp augstumlīknēm, uzmanība jāpievērš blakus
esošajiem objektiem.

0.14

107 Zemes valnis
Izteikts zemes valnis. Minimālais augstums ir 1 m.
Krāsa: brūna.

0.25

apzīmējums orientēts uz ziemeļiem

Zemes forma ir parādīta izmantojot augstumlīknes. To papildina akmeņu un klinšu apzīmējumi melnā 70 %
krāsā. Orientēšanās apvidus parasti vislabāk tiek attēlots ar 5 m intervāliem starp augstumlīknēm.

0.14
ø 0.4

vai līnijas garums

4.1 Zemes formas

106 Stāva nogāze
Stāva zemes nogāze ir pēkšņas zemes virskārtas līmeņa izmaiņas, kuras var skaidri
atšķirt no apkārt esošajiem veidojumiem, piemēram, grants vai smilšu karjers, ceļu
un dzelzceļu uzbērumi. Kritumrāžiem jārāda pilns nogāzes apjoms, bet tos var
nelietot, ja divi uzbērumi atrodas ļoti tuvu līdzās. Nešķērsojamas nogāzes jāzīmē
ar apzīmējumu 201 (nešķērsojama klints). Ļoti augstu nogāžu līknes platums var
būt 0.25 mm.
Krāsa: brūna.

(0.25)

0.35

0.5
0.12

101 Augstumlīkne
Līnija, kas savieno vienāda augstuma punktus. Standarta attālums pa vertikāli starp
augstumlīknēm ir 5 metri. Vismazākais līkums augstumlīknē ir 0.25 mm no centra
līdz līniju centram.
Krāsa: brūna.

min.
0.5
0.6

102 Uzsvērtā augstumlīkne
Katra piektā augstumlīkne ir jāzīmē ar biezāku līniju. Tas ir līdzeklis ātrai augstuma
atšķirības un apvidus virsmas vispārējās formas novērtēšanai. Tur, kur uzsvērtā
augstumlīkne sakrīt ar sīku objektu apvidū, tas ir jārāda ar parastu augstumlīkni.
Krāsa: brūna.

202 Akmens stabi/klintis
Neparastu objektu gadījumā, kā piemēram akmens stabi vai masīvas klintis vai
gigantiski akmeņi, tie jāparāda to formā bez kritumrāžiem.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

104 Kritumrādis
Kritumrādi var zīmēt augstumlīknes zemākajā pusē, piemēram, gar ieloku vai
ieplakā. To izmanto tikai tad, ja ir nepieciešams precizēt
nogāzes virzienu.
Krāsa: brūna.
105 Augstuma atzīme
Augstuma atzīmes var lietot, lai palīdzētu novērtēt lielas augstuma atšķirības. Tās
novieto uz uzsvērtās augstumlīknes vietās, kur citi apzīmējumi netiek aizēnoti.
Cipariem jābūt orientētiem tā, lai cipara augša atrodas uz augstumlīknes augstākās
malas.
5
Krāsa: brūna

201 Nešķērsojama klints
Nešķērsojam klints, akmenlauztuve vai stāva nogāze (skatīt 106) tiek parādīta ar 0.35
mm līniju un uz leju vērstiem kritumrāžiem, parādot tās pilnu apjomu no augšējās
līnijas līdz apakšējai pamatnei. Stāvām klinšu šķautnēm kritumrāžus var nelietot,
ja ir maz vietas, piem., šauras ejas starp klintīm (eja jāzīmē ar platumu vismaz 0.3
mm). Kritumrāži var sniegties pāri apvidus apzīmējumam, apzīmējot detaļu tūlīt
zem klints sienas. Ja klints siena ieiet tieši ūdenī, padarot to par nešķērsojamu
zem klints gar ūdens malu, krasta līnija netiek zīmēta vai arī kritumrāžiem izteikti
jāsniedzas pāri krasta līnijai.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

ø 0.4
(ø 0.5)

ø 0.16 - 0.2
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206 Akmens
Izteikts akmens (minimālais augstums 1 m). Katram akmenim, kas ir atzīmēts kartē,
apvidū ir jābūt tūlīt pat atpazīstamam. Šis apzīmējums 206 ir vienīgais apzīmējums
akmeņiem.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).
210 Akmeņains lauks / Akmeņaina zeme
Akmeņains vai klinšains apvidus, kas ietekmē pārvietošanos ir jāparāda kartē.
Punktiņi ir jāizvieto pēc nejaušas izvēles ar tādu blīvumu, kas atbilst akmeņu
daudzumam. Apzīmējumam jāizmanto vismaz trīs punktiņi.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

ø 0.18

0.45
DZELTENS MELNS

(30 %)

211 Atklāta smilšaina zeme
Apvidus, kuru klāj irdenas smiltis vai grants bez augu valsts un kur ir lēna braukšana.
Tur, kur smilšainais apvidus ir atklāts, bet braukšana ir laba, tas tiek atzīmēts kā
atklāta vieta (401/402).
Krāsa: melna 70% (60 līnijas/cm)/12.5% (22 līnijas/cm) un dzeltena 50% (skati
403).
212 Klints atsegums
Braucams klints apvidus, kas ir bez augu valsts, tiek apzīmēts kā klints atsegums.
Klints apvidus, kuru klāj zāle, sūnas vai cita veida zema augu valsts, tiek apzīmēts
kā atklāta vieta (401/402).
Krāsa: melna 30 % (60 līnijas/cm) vai pelēka.

4.3 Ūdens un purvs
Bez orientēšanās un atrašanās vietas noteikšanas, šī grupa ir svarīga cacensību dalībniekiem, jo atvieglo
augstuma noteikšanu kartēs ar sarežģītu reljefu. Sausos apvidos objekti, kas iekļauti šajā sadaļā, var saturēt
ūdeni tikai dažos gadalaikos.
301 Ezers
Lielas ūdens platības tiek apzīmētas ar punktotu rastru (50 %). Mazas ūdens
platības jāattēlo ar pilnu krāsu. Krasta līnijas krāsa ir 100 % zila.
Krāsa: zila.

0.25

min.
0.2
0.25

min.
0.25
0.14

0.14
1.25

0.25

0.25
0.25

0.18

0.8

4.4 Veģetācija
Veģetācijas attēlošana ir svarīga sacensību dalībniekam tikai priekš orientēšanās nevis ceļa izvēlēm. Piemēram,
mežs ir biezs tikai vienā takas pusē, bet rets otrā, kas sniedz informāciju priekš orientēšanās un ātrašanās
vietas. Nav nepieciešams iedalīt mežu “ātrumam”, kā tas ir o-skrējiena kartēs, bet tikai priekš redzamības. Lai
apmierinātu prasības pēc vislabākās salasāmības, 30 % zaļā krāsa izmantojama apzīmējumam 406 (mežs:
apgrūtināta redzamība) novērtēta kā aptimālākā.
Jāatzīmē, ka o-skrējiena apzīmējumus 414 un 416 (veģetācijas robežas) jāizlaiž, jo tie var radīt apjukumu ar
apzīmējumiem, kurus izmanto ceļiem un takām.
KRĀSA
Pamatprincips ir sekojošs:
balta attēlo mežu ar labu redzamību,
dzeltena simbolizē atklātas teritorijas iedalāmas vairākās kategorijās,
zaļa attēlo meža biezumu saskaņā ar tā caurskrienamību.

304 Nešķērsojama upe
Nešķērsojama upe vai kanāls tiek apzīmēts ar zilām krasta līnijām.
Krāsa: zila.

100%

305 Šķērsojama ūdenstece
Šķērsojama ūdenstece, minimums 2 m plata. Ūdensteces, kuru platums ir lielāks
par 5 m jāattēlo mērogā.
Krāsa: zila.
306 Šķērsojama maza ūdenstece
Šķērsojama ūdenstece (tai skaitā galvenais meliorācijas grāvis), kas ir šaurāka par
2 m. Labākai kartes salasāmībai grāvis purvā jāapzīmē kā šķērsojams (305).
Krāsa: zila.

50%
ø 0.4

0.5

307 Mazsvarīga ūdenstece
Dabīgs vai mākslīgi veidots grāvis, kurā ūdens atrodas neregulāri.
Krāsa: zila.

50%

309 Nešķērsojams purvs
Purvs, kas nav šķērsojams vai ir bīstams skrējējam. Zila līnija apņem apzīmējumu.
Krāsa: zila.

(36%)

0.5

0.25

ø 0.55

0.2
0.3
min. 0.5

0.1

310 Purvs
Šķērsojams purvs, parasti ar izteiktu robežu. Apzīmējumu vajadzētu kombinēt ar
veģetācijas apzīmējumiem lai parādītu skrienamību un atklātumu. Kur mazs purvs,
jākombinē ar apzīmējumiem 403 vai 404, ir atļauts izmantot 401/402 lai uzlabotu
salasāmību.
Krāsa: zila.
7

314 Īpašs hidrogrāfisks objekts
Īpaši mazs hidrogrāfisks objekts. Apzīmējumu skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz
kartes.
Krāsa: zila.

8

0.7

401 Atklāta zeme
Apstrādāta zeme, lauki, pļavas, zālāji, utml. bez kokiem. Ja dzeltenā krāsotie apvidi
sāk dominēt, rastru (75 %) pilnīgi dzeltenās krāsas vietā var izmantot. Teritorijas,
kas tiek attēlotas ar apzīmējumu 415 (apstrādāta zeme) o-skrējiena kartē, jāattēlo
ar šo apzīmējumu arī velo-o kartēs.
Krāsa: dzeltena.
402 Atklāta zeme ar retiem kokiem
Pļavas ar retiem kokiem vai krūmiem, ar zāli vai līdzīgu zemes segumu. Platības
mazākas kā 10 mm2 uz kartes parāda kā atklāta zeme (401). Atsevišķus kokus var
pievienot (418, 419, 420).
Krāsa: dzeltena (20 līnijas/cm).
403 Neapstrādāta atklāta zeme
Tīrelis, virsājs, cirsti apvidi, jaunu stādījumu apvidi (koki zemāki kā apm. 1 m) vai cita
pamatā atklāta zeme ar neapstrādātu augsnes veģetāciju, viršiem vai garu zāli.
Krāsa: dzeltena 50 % (60 līnijas/cm).
404 Neapstrādāta atklāta zeme ar retiem kokiem
Kur ir reti koki neapstrādātā atklātā laukā, baltās (vai zaļās) platībās, tas jāparāda
tonī. Šādu platību var vienkāršot izmantojot llielu baltu punktu regulāru šablonu
dzeltenā rastrā. Platības mazākas kā 16 mm 2 uz kartes parāda kā neapstrādāta
atklāta zeme (403). Atsevišķus kokus var pievienot (418, 419, 420).
Krāsa: dzeltena 70 % (60 līnijas/cm), balta 48.5% (14.3 līnijas/cm).

405 Mežs: laba redzamība
Tipisks atklāts mežs noteikta veida apvidum. Jebkura vieta, kur mežs ir pārāk biezs,
šķersojams stumjot vai nesot divriteni, jāattēlo uz kartes.
Krāsa: balta.

30%

ø 0.45

DZELTENA

412 Augļu dārzs
Zeme apstādīta ar augļu kokiem vai krūmiem. Zaļās līnijas var būt orientētas, lai
parādītu stādīšanas virzienu. Ja dzeltenā krāsotie apvidi sāk dominēt, rastru (75
%) pilnīgi dzeltenās krāsas vietā var izmantot.
Krāsa: dzeltena un zaļa 25 % (12.5 līnijas/cm).

0.8

ZAĻA

413 Vīna dārzs
Zaļās līnijas var būt orientētas, lai parādītu stādīšanas virzienu. Ja dzeltenā krāsotie
apvidi sāk dominēt, rastru (75 %) pilnīgi dzeltenās krāsas vietā var izmantot.
Krāsa: dzeltena un zaļa.

1.3
0.6
0.2

0.85
0.18

0.8

406 Mežs: pasliktināta redzamība
Teritorija ar bieziem kokiem (pasliktināta redzamība), kas būtiski samazina ātrumu
vai padara to neiespējamu šķērsot stumjot vai nesot divriteni.
Krāsa: zaļa 30 % (60 līnijas/cm).

Braukšanas ātrumu pa ceļiem un takām iedala četrās kategorijās atkarībā no iespējamā braukšanas ātruma.
Sekojoši rādītāji piemērojami:
75-100 %
Ātra braukšana
50-75 %
Vidēja braukšana
25-50 %
Lēna braukšana
max 25 %
Grūti pabraukt

ø 0.5

0.60
3.0

0.7
0.40
3.0

0.18
min. 0.5

0.18
0.3

0.25

501 Automaģistrāle
Ceļš ar divām brauktuvēm. Apzīmējuma platums jāzīmē mērogā, bet tas nevar būt
mazāks kā minimālais platums. Atstarpi starp melnajām līnijām jāaizpilda ar brūnu
(50 %).
Krāsa: melna un brūna (50 %).

0.40

836 Taka: lēna braukšana
Taka šaurāka nekā 1.5 m ar pietiekami šķēršļiem, kas braucējiem liek izvēlēties kur braukt, lai
izvairītos no tādiem šķēršļiem kā akmeņi, klintis, risas, zāle, smiltis vai dubļi. Klinšainu virsmu
iespējamība. Mīšanās ir daudz grūtāka, braukšana lēnāka. Prasmīgi/trenēti braucēji šķērsos.
Mazāk prasmīgiem/trenētiem braucējiem iespējams būs jānokāpj. Ātrums 25-50 %.
Krāsa: melna.

0.60

837 Ceļš: grūti braukt
Ceļš vismaz 1.5 m plats ar grūtiem šķēršļiem kā piemēram saknes, dziļas smiltis/
dubļi, erozijas vai klinšaini pakāpieni. Ļoti lēna braukšana vai neiespējams pabraukt.
Prasmīgiem/trenētiem braucējiem var būt nepieciešams nokāpt. Ātrums max 25 %.
Krāsa: melna.

0.40

838: Taka: grūti braukt
Taka mazāk nekā 1.5 m plata ar grūtiem šķēršļiem kā piemēram saknes, dziļas smiltis/
dubļi, erozijas vai klinšaini pakāpieni. Ļoti lēna braukšana vai neiespējams pabraukt.
Prasmīgiem/trenētiem braucējiem var būt nepieciešams nokāpt. Ātrums max 25 %.
Krāsa: melna.

0.6
1.5

0.5
0.6

503 Mazsvarīgs ceļš
Tarmaka/asfalta ceļš 1.5 - 5 m plats. Atstarpi starp melnām līnijām jāaizpilda ar
brūnu (50 %). Apzīmējumu var izmantot tikai tarmaka ceļiem.
Krāsa: melna un brūna (50 %).
9

0.4
0.4

10

834 Taka: vidēja braukšana
Taka šaurāka nekā 1.5 m ar nelielu ātruma samazinājumu dēļ iespējamiem maziem
šķēršļiem, piemēram, akmeņi, klintis, risas, zāle, smiltis vai dubļi. Ātrums 50-75 %.
Krāsa: melna.

0.60
1.5

502 Galvenais ceļš
Tarmaka/asfalta ceļš platāks kā 5m. Apzīmējuma platums jāzīmē mērogā, bet tas
nevar būt mazāks kā minimālais platums. Atstarpi starp melnām līnijām jāaizpilda
ar brūnu (50 %). Apzīmējumu var izmantot tikai tarmaka ceļiem.
Krāsa: melna un brūna (50 %).

833 Ceļš: vidēja braukšana
Ceļš vismaz 1.5 m plats ar nelielu ātruma samazinājumu dēļ iespējamiem maziem
šķēršļiem, piemēram, akmeņi, klintis, risas, zāle, smiltis vai dubļi. Ātrums 50-75 %.
Krāsa: melna.

835 Ceļš: lēna braukšana
Ceļš vismaz 1.5 m plats ar šķēršļiem, kas braucējiem liek izvēlēties kur braukt, lai izvairītos
no tādiem šķēršļiem kā akmeņi, klintis, risas, zāle, smiltis vai dubļi. Klinšainu virsmu
iespējamība. Mīšanās ir daudz grūtāka, braukšana lēnāka. Prasmīgi/trenēti braucēji šķērsos.
Mazāk prasmīgiem/trenētiem braucējiem iespējams būs jānokāpj. Ātrums 25-50 %.
Krāsa: melna.

0.6

Ceļu un taku tīkls nodrošina informāciju, kas būtiska sacensību dalībniekam. Citi cilvēku veidoti objekti arī
ir svarīgi gan kartes lasīšanai, gan kontrolpunktiem.

min. 0.3

0.40

832 Taka: ātra braukšana
Labi uzturēta taka šaurāka nekā 1.5 m. Līdzena, tīra taka bez erozijas vai
škēršļiem. Ātrums 75-100 %.
Krāsa: melna.

0.8

418, 419, 420 Īpaši veģetācijas objekti
Apzīmējumi 418, 419 un 420 var tikt izmantoti īpašiem maziem veģetācijas objektiem.
Apzīmējumu skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz kartes.
Krāsa: zaļa.

4.5 Cilvēku veidoti objekti

0.18

0.60

831 Ceļš: ātra braukšana
Ceļš ar līdzenu virsmu, vismaz 1.5 m plats. Meža ceļš vai labi uzturēta taka bez
šķēršļiem. Ātrums 75-100 %.
Krāsa: melna.

839: Teritorija, kur braukšana ārpus ceļ ir atļauta un iespējama neoficiāli
Šis apzīmējumus attēlo teritoriju, kur atļauts braukt apvidū, kur nobraukšana no
ceļa parasti ir aizliegta. Apzīmējumu var izmantot arī mazām teritorijām ar biezu
taku tīklu, ko dēļ tā nevar uzzīmēt uz kartes pareizi.

Skati Pielikumu
1 papildus
15.
lapaspusē

0.6
0.21

Šo apzīmējumu IOF MTBO komisija testēs starptautiskās Velo-O
sacensībās 2010.-2011.gadā. Mērķis tam ir oficiāli to apstiprināt IOF
2012.gadā. (Pielikums 1)

0.6

525 Šķērsošanas vieta
Visi ceļi cauri vai pāri augstiem žogiem vai sienām ir jānorāda. Apzīmējumu var
izmantot arī , lai parādītu vārtus vai pakāpienus pāri akmens sienai (521) vai žogam
(524), vai cauruļvadam (534).
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.72

min.
0.5 x 0.5

509.1 Šaura stiga
Neizbraucamas šauras meža stigas ir jāattēlo.
Krāsa: dzeltena (100%).
510 Redzams taku savienojums
Kad taku vai ceļu savienojums vai krustojums ir redzams, apzīmējumu raustītās
svītras tiek savienotas krustojumā.
Krāsa: melna.

100%

0.42

3.6

0.42

0.36
0.17

515 Dzelzceļš
Dzelzceļš vai cita veida sliežu ceļš.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

527 Apdzīvota vieta
Mājas un dārzi un citi apbūvēti laukumi. Ceļi, ēkas un citi nozīmīgi objekti apdzīvotā
vietā ir jāparāda.
Krāsa: zaļa 50 % (60 līnijas/cm) un dzeltena 100 %.

50%
ZAĻA

DZELTENA

511 Neizteikts savienojums
Kad taku vai ceļu savienojums vai krustojums nav redzams, apzīmējumu raustītās
svītras netiek savienotas krustojumā.
Krāsa: melna.
0.42

526 Celtne
Celtne tiek parādīta atbilstoši tās plānam apvidū, ciktāl to atļauj mērogs. Nav jābūt
melnai līnijai apkārt ēkām. Melnā krāsa ir strikti ierobežota teritorijās, kurās var
braukt
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

50%

0.12

2.4
0.42

1.7
0.3

516 Elektroapgādes līnija, kabeļceļs vai pacēlājs
Šķērssvītras norāda precīzu balstu atrašanās vietu.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.84
0.36
0.17

517 Galvenā elektroapgādes līnija
Galvenā elektroapgādes līnijas jāzīmē ar dubulto līniju. Atstarpe starp līnijām var
norādīt elektrolīnijas apjomu.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.36

1.2

0.72

0.17
0.72
0.21
60º

3.0
0.35
0.84

3.0
0.7

ø 0.75

0.72
0.35
0.17

518 Tunelis
Ceļš zem ceļiem, dzelzceļa, utt., kuru drīkst izmantot dalībnieks. Šis apzīmējums
izmantojams neatkarīgi vai uz tuneli ved ceļš vai nē.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.19

0.6
0.21

45º

3.0

0.19
ø 0.96

1.2

524 Augsts žogs
Dēļu vai drāšu žogs, nešķērsojams braucējiem, piem., briežu žogs. Ja žogu ir
aizliegts škērsot, tas jāiezīmē ar apzīmējumu 707 (nešķērsojama robeža).
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.19

1.2

1.2
1.2

11

12

60º

531 Šautuve
Šautuve tiek parādīta ar speciālu apzīmējumu, lai norādītu, ka vajadzīga piesardzība.
Pievienotās celtnes tiek apzīmētas atsevišķi.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).
532 Kaps
Noteikta kapa vieta tiek iezīmēta ar akmeni vai svētnīcu. Atrašanās vieta ir
apzīmējuma gravitācijas centrs apzīmējumam, kas orientēts uz ziemeļiem. Kapsēta
tiek parādīta, izmantojot kapa apzīmējumus, ciktāl to atļauj tās platība.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).
534 Nešķērsojams cauruļvads
Cauruļvads, kuru nevar šķērsot. Ja nešķērsojamu cauruļvadu ir aizliegts škērsot,
tas jāiezīmē ar apzīmējumu 707 (nešķērsojama robeža).
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).
535 Augsts tornis
Augsts tornis vai liels balsts, kas paceļas virs apkārtesošā meža. Atrašanās vieta
ir apzīmējuma gravitācijas centrā.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

0.36

521 Akmens siena
Šim apzīmējumam jāattēlo visas redzamās sienas. Ja akmens sienu ir aizliegts
škērsot, tā jāiezīmē ar apzīmējumu 707 (nešķērsojama robeža).
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).

529 Cieta seguma laukums
Laukums ar cietu segumu, kuru izmanto automašīnu novietošanai vai citiem
nolūkiem. Braukšana pa cieta seguma laukumiem parasti ir atļauta. Jā nē,
apzīmējums 709 (lieguma teritorija) jāizmanto kā uzdruka.
Krāsa: melna (70 %) un brūna (50 %).

0.19

536 Mazs tornis
Acīm redzama šaušanas platforma vai sēdeklis, vai mazs tornis. Atrašanās vieta ir
apzīmējuma gravitācijas centrā.
Krāsa: melna 70 % (60 līnijas/cm).
538 Barotava
Barotava, kas ir brīvi stāvoša vai uzbūvēta uz koka. Atrašanās vieta ir apzīmējuma
gravitācijas centrā. Kartes uztveres un lasīšanas uzlabošanai tās var nelietot.
Krāsa: 70 % (60 līnijas/cm).

0.96

0.19

0.96

539, 540 Īpaši cilvēku veidoti objekti
Īpaši cilvēka veidoti objekti tiek apzīmēti ar šiem apzīmējumiem. Apzīmējumu
skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz kartes.
Krāsa: 70 % (60 līnijas/cm).

4.0

8

4.6 Tehniskie apzīmējumi
601 Magnētisko ziemeļu līnija
Magnētisko ziemeļu līnijas ir līnijas, kas atrodas uz kartes un norāda uz magnētiskajiem ziemeļiem. Mērogā 1:5000, 1: 7500 un 1:10 000 attālumam starp ziemeļu
līnijām uz kartes jābūt 30 mm, turpretī mērogā 1:15 000 un 1:20 000 āttālumam
jābūt uz kartes 20 mm. Ziemeļu līnijas var pārtraukt vietās, kur tās aizklāt mazus
apjektus, piemēram, akmeņus, klintis, strautu savienojumus un taku galus.
Krāsa: zila.

0.18

min.
4 mm

0.1

ø 0.3

321

602 Reģistrācijas atzīmes
Vismaz trīs krāsu reģistrācijas zīmes jānovieto kartes rāmī nesimetriskā pozīcijā.
Bez tam, jābūt iespējamai arī krāsu pārbaudei.
Krāsa: visas drukātās krāsas.

703 Kontrolpunkta numurs
Kontrolpunkta numuri tiek novietoti tuvu kontrolpunkta aplim tādā veidā, lai tas
neaizsegtu svarīgas detaļas. Numuri ir orientēti uz ziemeļiem.
Krāsa: augšējā purpura.
Fonts: Arial, burtu augstums 4 mm.
704 Līnija
Tur, kur kontrolpunkti ir jāapmeklē noteiktā secībā, starts, KP un finišs tiek savienoti
ar taisnām līnijām. Līnijas jāpārtrauc, lai parādītu svarīgu detaļu.
Krāsa: apakšējā purpura.

0.6

9

2.0
0.5
0.5

0.6
ø 5.0

54

4.7 Uzdrukājamie apzīmējumi

0.6

7.0

0.6

1
0.6

706 Finišs
Finišs tiek apzīmēts ar diviem koncentriskiem apļiem.
Krāsa: augšējā purpura.

ø 7.0

603 Augstuma atzīme
Vietas augstumu atzīmes tiek izmantotas aptuvenam augstuma starpības
novērtējumam. Augstums tiek norādīts līdz tuvākajam metram. Cipari ir orientēti uz
ziemeļiem. Ūdens līmeņi tiek doti bez punkta.

1.5

705 Marķēts posms
Marķētie posmi kartē tiek apzīmēti ar raustītu līniju. Ja apzīmējumu izmanto
apzīmējuma 704 vietā pirms vai pēc kontrolpunkta, tas norāda uz obligātu posmu
sacensību dalībniekiem. Apzīmējumu var izmantot arī teritorijās, kur nobraukšana
no ceļa ir aizliegta, lai parādītu atļautos posmus, kas apvidū ir nomarķēti.
Krāsa: augšējā purpura.

0.8

708 Šķērsošanas vieta
Pārejas punkts cauri vai pāri sienai vai žogam, pāri ceļam vai dzelzceļam, vai cauri
tunelim vai lieguma teritorijai uz kartes tiek apzīmēts ar divām uz āru izliektām
līnijām.
Krāsa: augšējā purpura.

0.6
3.0

701 Starts
Starts vai karšu izsniegšanas punkts (ja tas neatrodas startā) tiek apzīmēts ar
vienādmalu trīsstūri, kas ir vērsts pirmā kontrolpunkta virzienā. Trīsstūra centrs
parāda precīzu starta atrašanās vietu.
Krāsa: augšējā purpura.
702 Kontrolpunkts
Kontrolpunkti tiek apzīmēti ar apļiem. Trīsstūra centrs parāda precīzu starta atrašanās
vietu. Apļa līnija var būt pārtraukta, lai parādītu svarīgu detaļu.
Krāsa: apakšējā purpura.
Kontrolpunktu apļu diametrs ir vienāds visos mērogos.

0.25

709 Lieguma teritorija
Lieguma teritorija tiek parādīta ar vertikālām līnijām. Robežlīniju var uzzīmēt.
Teritorijas, kas var būt bīstamas sacensību dalībniekiem jāattēlo ar šo apzīmējumu.
Krāsa: augšējā purpura.

0.6

0.25

ø 5.5–6.0

711 Aizliegts maršruts
Ceļu, kas nav izmantojams vai aizliegts šķersot, parāda ar zigzag. Zigzag līnijai
jābūt cik iespējams nepārtrauktai. Ja ir šķērsošanas vieta, kur šķēsot aizliegto ceļu,
tas jāparāda kā vārti ar divām perpendikulārām līnijām pāri aizliegtajam ceļam. Arī
garāks sķērsošanas posms jāattēlo skaidri uz kartes izmantojot perpendikulārās
līnijas zigzag līniju galos.
Krāsa: augšējā purpura.

0.6

ø 0.6

840 Kontrolpunkts ar viduspunktu (Velo-O kartēs)
Viduspunktu (piem., punkts kontrolpunkta centrā) var izmantot, kad ir nepieciešams
precizēt kontrolpunkta atrašanās vietu bieza ceļu tīkla gadījumos. Viduspunktu
jāizmanto nepieciešamības gadījumos, kad konkrēta atrašanās vieta nav skaidra.
Viduspunkts palīdz precizēt konkrētu ceļu, kur kontrolpunkts ir novietots.
Krāsa: apakšējā purpura (aplis), augšējā purpura (viduspunkts).
13

3.0

14

707 Nešķērsojama robeža
Robeža, kuru nav atļauts šķērsot.
Krāsa: augšējā purpura.

1.0

712 Pirmās palīdzības punkts
Pirmās palīdzības punkta atrašanās vieta.
Krāsa: augšējā purpura.

Pielikums 1
3.0
3.0

0.35

0.8
2.3

2.5
0.52

839 Teritorija, kur ārpus ceļa braukšana atļauta un iespējama, Braucama teritorija
Apvidos, kur dalībniekiem parasti atļauts tikai braukt pa ceļiem un takām, apzīmējumu izmanto teritorijām,
kur braukšana izņēmuma kārtā atļauta ārpus ceļiem. Apzīmējumu var arī izmantot teritorijām, kur sakarā ar
biezo ceļu tīklu nav iespējams parādīt visus ceļus.

713 Atspirdzinājumu vieta
Atspirdzinājumu atrašanās vieta, kura nav pie kontrolpunkta.
Krāsa: augšējā purpura.
843 Bīstami objekti šķersām ceļiem vai takām, kāpnes
Šiem šķēršļiem jābūt ļoti labi redzamiem uz kartes un jāuzdrukā ar purpura krāsu.
Apzīmējumu jāizmanto visiem šķēršļiem, kurus grūti šķērsot. Nešķērsojamiem
škēršļiem jāizmanto apzīmējums 844. Šo apzīmējumu var izmantot kāpnēm. Nav
īpaša kāpņu apzīmējuma.
Krāsa: augšējā purpura.

Braucamu teritoriju apzīmējumu testēšana
Šī ISMTBOM versija nesatur braucamas teritorijas apzīmējumus. Neviens ideāls risinājums nav atrasts un
apzīmējuma testēšana ir nepieciešama pirms tā iekļaušanas Kartes specifikācijā.
Organizatoriem, kuriem nepieciešams braucamas teritorijas apzīmējums, tiek aicināti izmēģināt vienu vai
vairākus braucamas teritorijas sekojošus piemērus. Balstoties uz pieredzi un atsauksmēm, IOF MTBO un
Karšu komisija lems 2012.gadā vai iekļaut apzīmējumu Karšu specifikācijā.

844 Nešķērsojams škērslis / aizliegts šķērsot
Šo apzīmējumu var izmantot visām vietām, kas ir aizliegts vai neiespējami šķērsot,
piem., nešķērsojami šķēršļi; žogi vai sienas, kurus aizliegts vai neiespējams šķērsot;
īsus ceļa posmus, ceļus vai takas, kuras aizliegts izmantot (garākiem posmiem
jāizmanto apzīmējums 711). Vietās, kur divi ceļi vai takas gandrīz savienojas, bet
tas uz kartes nav acīmredzams, šo apzīmējumu var izmantot, lai paradītu, ka
šķērsošana ir aizliegta.
Krāsa: augšējā purpura.

Braucama teritorija 1 - Melni punkti
Priekšrocības: Melno krāsu sacensību dalībnieki atpazīst kā
atļauju braukt, jo visi ceļi ir melni. Var izmantot gan priekš
Atklāts mežs un Atklāta zeme.
Trūkumi: Melnos punktus var pārprast kā Apstrādāta zeme,
turklāt apzīmējums nav vairs daļa no Velo-O karšu standarta.
Var sajaukt arī ar Akmeņaina zeme, kas ir 70 % melna.
Šauras braucamas teritorijas ir grūti attēlot ar punktiem, bet
var uzzīmēt tā vietā izmantojot ceļa apzīmējumu.
Braucama teritorija 2 - Oranža krāsa
Priekšrocības: Saskatāma krāsa. Detalizēta informācija ir
viegli salasāma apakšā.
Trūkumi: Jauna krāsa pievienota. Braucēji var domāt, ka
oranžs līdzīgs Atklāta zeme.

Braucama teritorija 3 - Melns siets
Priekšrocības: Viegli saskatīt. Melnais ir atpazīstams kā atļauts
braukt.
Trūkumi: Detalizētu informāciju nevar salasīt apakšā.
Var pārprast kā perpendikulāru ceļu biezu tīklu.

Braucama teritorija - Dzeltena 100 %.
Priekšrocības: Detalizēta informācija ir viegli salasāma apakšā.
Austrālijā jau ar panākumiem izmanto.
Trūkumi: Braucēji cer ieraudzīt Atklāta zeme kad 100 %
dzelteno krāsu lieto. Tas var samulsināt teritorijās ar kokiem.
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