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2.2 Saturs
Orientēšanās karte ir detalizēta topogrāfiskā karte. Kartei jāsatur objektus, kas ir acīmredzami sacensību
dalībniekam skrienot. Tai jāparāda ikviena īpatnība, kas varētu ietekmēt kartes lasīšanu vai maršruta izvēli:
zemes formas, iežu īpatnības, augsnes virsma, pārvietošanās ātrums cauri augu valstij (O-skrējienā pazīstams
kā skrienamība), cietzemes izmantošana, hidrogrāfija, apdzīvotas vietas un atsevišķas ēkas, ceļu un taku
tīkls, citas komunikācijas līnijas un orientieri, kas ir noderīgi no orientēšanās viedokļa.

1 IEVADS
Orientēšanās ir pasaules mēroga sporta veids. Vienota pieeja OS karšu interpretēšanai un zīmēšanai ir
būtiska godīgai sacensībai un sporta veida izaugsmei nākotnē.
Orientēšanās karšu starptautiskās specifikācijas (ISOM) mērķis ir nodrošināt karšu specifikāciju, kuru var
pielāgot dažāda veida apvidiem visā pasaulē un dažādiem orientēšanās sporta paveidiem. Šī specifikācija
jālasa kopā ar Starptautiskās Orientēšanās federācijas (IOF) orientēšanās sacensību noteikumiem.
IOF sacensībās atkāpes ir pieļaujamas tikai ar IOF Karšu komitejas (IOFMC) sankciju. Citām sacensībām
šādu sankciju jāsniedz nacionālajai federācijai. Turklāt, pastāv papildus specifikācijas citām orientēšanās
disciplīnām, kuru pamatā ir O-skrējiena karšu specifikācija.

Zemes virsmas formas ir viens no vissvarīgākajiem orientēšanās kartes aspektiem. Pareiza augstumlīkņu
lietošana, lai parādītu apvidus trīsdimensiju attēlu - formas un augstuma starpību - nevar būt pārāk uzsvērta.
Pakāpe, līdz kurai kāds orientieris ir atpazīstams, meža atklātums un apvidus caurskrienamība jāņem vēra
kartes uzmērīšanas stadijā.
Robežlīnijas starp dažādiem zemes virsmas veidiem sniedz vērtīgus atskaites punktus kartes lasītajam. Ir
svarīgi, lai kartē tiktu parādīti šie punkti.
Orientierista ātrumu un maršruta izvēli apvidū ietekmē daudzi faktori. Visu šo faktoru informācijai jābūt parādītai
uz kartes klasificējot
takas un ceļus, norādot vai purvi, hidrogrāfijas objekti, klinšu atsegumi un veģetācija ir
r
caurejamas, kā arī parādot zemes virsmas raksturīgās īpašības un atklātās vietas. Skaidri redzamām
veģetācijas robežām arī jāparādās kopš tās ir izmantojamas kartes lasīšanai.
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.

2 VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS
2.1 Orientēšanās un karte
Orientēšanās ir sporta veids, kurā orientierists veic distanci ar kontrolpunktiem pēc iespējas ātrāk, izmantojot
tikai karti un kompasu. 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.
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.
Jebkas, kas kavē virzīties uz priekšu, ir svarīga informācija: klintis, ūdens, biezokņi. 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 virzīšanās uz priekšu lasot karti. Tomēr precīza
karte ir nepieciešama, lai izvēlētos labu un efektīvu 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.
Kontrolpunkti ir vissvarīgākie distances veidošanā. Vietu izvēle, marķieru likšana, KP atrašanās vietu pārbaude
un KP izvietošana sacensībās - tas viss uzstāda noteiktas prasības kartei. Kartei ir jāsniedz pilnīgs, precīzs un
detalizēts apvidus attainojums. Starptautiskās sacensībās tai jābūt atjauninātai visā apvidū, kas var ietekmēt
sacensību gala rezultātu. Ja tā nav atjaunināta, tā ir jāuzlabo.
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.
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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.
Kartes malām jābūt paralēli magnētisko ziemeļu līnijām. Bultas var tikt izmantotas, lai parādītu magnētiskos
ziemeļus.

2.3 Precizitāte
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. Atrašanās vietas precizitātei orientēšanās kartē jāsaskan ar
to, kas iegūts ar kompasu un soļiem. Objektam jābūt novietotam ar pietiekamu precizitāti, lai nodrošinātu, ka
sacensību dalībnieks izmantojot kompasu un soļus nemanītu atšķirību starp karti un apvidu. Ja attālums
starp blakus esošiem objektiem atšķiras par mazāk kā 5%, tas atbildīs precizitātes prasībām.
Absolūtā augstuma precizitāte orientēšanās kartē ir maznozīmīga. No otras puses, ir svarīgi, lai karte parādītu
pēc iespējas precīzāk augstuma starpību starp blakusesošiem objektiem.
Precīza formu attēlošana orientieristam ir ļoti svarīga, jo pareiza, detalizēta un dažreiz pārspīlētas zemes
formas ir būtisks priekšnosacījums kartes lasīšanai. Tomēr ļoti daudz mazu detaļu iekļaušana nedrīkst noslēpt
vispārējās formas. Zīmējuma precizitāte ir vissvarīgākā jebkuram kartes lietotājam, jo tā ir cieši saistīta ar
uzzīmētās kartes uzticamību.
Absolūta precizitāte ir svarīga, ja orientēšanās karti ir paredzēts izmantot ar pozicionēšanas sistēmu (GPS)
vai kopā ar ģeogrāfiskiem datiem no citiem avotiem. Šādos gadījumos jābūt iespējai karti pārveidot uz labi
zināmu ģeogrāfiskās atskaites sistēmu.
2

2.4 Vispārināšanaun salasāmība

3.2 Augstumlīkņu intervāls

Labs orientēšanās apvidus satur lielu skaitu un dažādus objektus. Tos, kas ir visnepieciešamākie skrējējam
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.

Augstumlīkņu intervāls orientēšanās kartēs ir 5 m. Līdzenā apvidū augstumlīkņu intervāls 2.5 m var tikt
izmantots. Nav atļauts izmantot dažādus intervālus vienā un tajā pašā kartē.

Selektīvā ģeneralizācija ir lēmums par to, kuras detaļas un objekti jāattēlo uz kartes. Divas svarīgas izvēles
nosaka šo izvēli—objekta svarīgums no skrējēja 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. Šie minimālie izmēri var variēt dažādās kartēs atkarībā no informācijas daudzuma.
Taču konsekvence ir viena no vissvarīgākajām orientēšanas kartes īpašībām.
Grafiskā ģeneralizācija var ļoti ietekmēt kartes salasāmību. Vienkāršošana, atmešana un pārspīlēšana tiek
izmantota šim nolūkam.
Salasāmībai nepieciešams, lai apzīmējumu izmēri, līniju biezums un atstarpes starp līnijām būtu balstītas uz
normālas redzes uztveri dienasgaismā. Izstrādājot apzīmējumus, visi faktori izņemot attālums starp blakus
esošiem apzīmējumiem ir ņemti vērā.

3.3 Kartes apzīmējumu izmēri
Nekādas atkāpes no norādītiem izmēriem šajā specifikācijā nav atļautas. Tomēr, sakarā ar drukāšanas
tehnoloģiju ierobežotām iespējām, gatavā kartē apzīmējumu izmēri var variēt līdz +/- 5%.
Izmēri norādīti mērogā 1:15 000
Visiem līniju platumiem un apzīmējumu izmēriem stingri jābūt to norādītajos lielumos. Stingri jāievēro arī
noteiktie minimālie izmēri . To pamatā ir drukāšanas tehnoloģiju un kartes salasāmības prasības.

Mazākā objekta, kas parādās uz kartes, izmērs daļēji atkarīgs no apzīmējuma zīmējuma kvalitātes (formas,
izmēra un krāsas) un daļēji no blakusesošo apzīmējumu novietojuma. Tieši blakus esošiem objektiem, kuri
aizņem vairāk vietas uz kartes nekā dabā, ir svarīgi, lai pareiza attiecība starp šiem un citiem tuvumā esošiem
objektiem tiktu saglabāta.

MINIMĀLIE IZMĒRI MĒROGĀ 1:15 000
• Intervāls starp divām vienas krāsas līnijām – brūnām vai melnām: 0.15 mm
• Mazākais intervāls starp divām zilām līnijām: 0.25 mm
• Īsākā punktotā līnija: vismaz divi punkti
• Īsākā raustītā līnija: vismaz divas svītras
• Vismazākais laukums norobežots arpunktotu līniju: 1.5 mm (diametrs) ar 5 punktiem
• Vismazākais krāsas laukums
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Zila, zaļa, pelēka vai dzeltena tīra krāsa: 0.5 mm
Melns punktots rastrs: 0.5 mm2
Zils, zaļš vai dzeltens rastrs: 1.0 mm2

3 KARTES SPECIFIKĀCIJA O-SKRĒJIENAM

Visi objekti, kas ir mazāki par augstāk norādītiem izmēriem ir vai nu jāpalielina vai jāizlaiž atkarībā no tā vai
tie ir vai nav svarīgi sacensību dalībniekam. Kad objekts tiek palielināts, blakusesošie objekti ir jāpārvieto tā,
lai saglabātos pareizas aptuvenās vietas.

3.1 Mērogs

RASTRI
Orientēšanās kartes mērogs ir 1:15 000. Apvidus, ko nevar uzzīmēt mērogā 1:7 500 un salasāmiattēlot
mērogā 1:15 000, nav piemērots starptautiskam o-skrējienam.
Kartes mērogā 1:10 000 sagatavojamas stafetēm un sacensībām ar īsām distancēm. Mērogs 1:10 000 tiek
rekomendēts vecākām vecuma grupām (vecuma grupa 45 un vecākiem), kurām smalku līniju un mazo
apzīmējumu lasīšana var radīt problēmas vai jaunākām vecuma grupām (vecuma grupa 16 un jaunāki),
kurām sarežģītu karšu lasīšanas spējas nav pilnībā attīstītas.
Kartes mērogā 1:10 000 jāzīmē ar līnijām, rastriem un apzīmējumu izmēriem, kas ir 50% lielāki nekā
tie, ko izmanto 1:15 000 kartēs.
Tur, kur tas ir praktiski, tiem pašiem punktotiem rastriem, kurus izmanto mērogā 1:15 000 un, kuri dod
vissalasāmāko karti, jādod priekšroka.
Apmācībai ir parasti mērogi ar progresiju no 1:2 500, 1:5 000 līdz 1:10 000. Kartes ar ļoti lielu mērogu kā 1:2
500 noteikti saturēs papildus informāciju tādu kā spēļu laukuma aprīkojumu. Līniju izmērus šīm kartēm arī
nepieciešams palielināt par 50%.
Citu mērogu var veidot citiem orientēšanās veidiem.
Praktisku apsvērumu dēļ kartei nevajadzētu būt lielākai kā tas ir nepieciešams orientēšanās sacensībām.
Jāizvairās no kartēm, kas lielākas par A3 formātu.
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Veģetācija, atklāti laukumi, purvi, u.c. tiek parādīti ar punktu vai līniju rastriem. Sekojošā tabulā uzskaitītas
atļautās rastru kombinācijas.

117 Nelīdzena zeme
117 Nelīdzena zeme
Atļautās kombinācijas
210 Akmeņaina zeme
210 Akmeņaina zeme
309 Nešķērsojams purvs
309 Nešķērsojams purvs
310 Purvs
310 Purvs
311 Neizteikts purvs
311 Neizteikts purvs
401 Atklāta zeme
401 Atklāta zeme
402 Atklāta zeme ar retiem kokiem
402 Atklāta zeme ar retiem kokiem
403 Neapstrādāta atklāta zeme
403 Neapstrādāta atklāta zeme
404 Neapstrādāta atklāta zeme ar retiem kokiem
404 Neapstrādāta atklāta zeme ar retiem kokiem
406 Mežs: apgrūtināta skriešana
406 Mežs: apgrūtināta skriešana
407 Pamežs: apgrūtināta skriešana
407 Pamežs: apgrūtināta skriešana
408 Mežs: grūti skriet
408 Mežs: grūti skriet
409 Pamežs: grūti skriet
409 Pamežs: grūti skriet
410 Veģetācija: necaurejams
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3.4 Karšu palielinājums
Kad karti palielina līdz mērogam 1:10 000 vai lielākam, visas līnijas un apzīmējumi jāpalielina par 150%.
Laukumu rastrus ar smalka punktojuma procentuālu nokrāsu nevajadzētu palielināt kur vien tas iespējams,
tas ir, rastri 60 l/cm.

Krāsas
Sekojošā tabulā uzskaitītas CMYK kombinācijas līdzvērtīgām PMS krāsām, kas ieteicamas orientēšanās
kartēm:
Krāsa
Melna
Brūna
Dzeltena
Zila
Zaļa
Pelēka
Violeta

3.5 Drukāšana
2

Orientēšanās karte jādrukā uz laba, ja iespējams ūdensizturīga, papīra (svars 80-120 g/m ).
Paraugkrāsu (Spot colour) drukāšana ir ieteicama IOF sacensībām. Citas drukāšanas metodes var izmantot,
ja krāsu un līniju biezums saglabā to pašu kvalitāti kā drukājot paraugkrāsas (spot colours).

Paraugkrāsu drukāšana izmanto tīras krāsas. Katra paraugkrāsa ir veidota jaucot vairākas krāsas noteiktās
proporcijās, lai izveidotu vēlamo krāsu. Krāsas, kas norādītas izmantošanai orientēšanās kartēs ir definētas
ar Pantone saderības sistēmu (PMS-Pantone Matching System).
Kartē var būt līdz pat 6 krāsas (neskaitot uzdrukāšanu).
Sekojoši ieteikumi paraugkrāsu drukāšanai ir paredzēti, lai standartizētu kartes pēc iespējas vairāk:
Krāsa
Melna
Brūna
Dzeltena
Zila
Zaļa
Pelēka
Violeta

PMS numurs
Sagatavo melnu
471
136
299
361
428
Purpura

Veido melnu
PMS 471
PMS 136
PMS 299
PMS 361
PMS 428
Purpura

Zila

87%
76%

Fuksīna
56%
27%
18%

Dzeltena
100%
79%

Melna
100%
18%

91%
100%
23%

Salasāmību atkarīga no pareizas krāsu izvēles.

3.5.1 Paraugkrāsu drukāšana (Spot colour)

PMS krāsa

Rastri
Krāsu jaukšanu var veikt vai nu ar tradicionāliem drukāšanas rastriem vai ar speciāliem drukāšanas rastriem
ar nejauši izvietotiem punktiem sauktiem stohastiskiem rastriem. Pēdējais no minētajiem uzlabos salasāmību
un padarīs smalkās līnijas, tādas kā augstumlīknes, daudz lasāmākas, un tāpēc tas ļoti ieteciams.
Rastra biežums
Tradicionāli rastriem jābūt rastra biežumam kā minimums 60 līnijas/cm. Stohastiskiem rastriem biežums
variēs dažādi.
Lenķi
Lai izvairītos no nevēlamā muāra efekta ar tradicionālajiem drukāšanas rastriem, 4-krāsu orientēšanās
kartēm vienmēr jālieto ieteiktie lenķi. Pareizos stohastiskos rastros punkti ir novietoti nejauši, tāpēc leņķi nav
nepieciešami un nevēlamie emuāra efekti neparādīsies.

Krāsu izskats ir atkarīgs no drukāšanas secības.
Paraugkrāsu drukāšanā secībai vienmēr jābūt sekojošai:
1. dzeltena
2. zaļa
3. pelēka
4. brūna
5. zila
6. melna
7 purpura

muāra efekts (nepareizi leņķi)

Krāsa
Zila
Fuksīna
Dzeltena
Melna

3.5.2 Četru krāsu ofseta drukāšana
Četru krāsu drukāšana ir tradicionāla drukāšanas veids vairākumam drukājamo krāsaino darbu, bet kartes ir
viens no galvenajiem izņēmumiem pateicoties prasībām pēc tievām līnijām.
Četru krāsu drukāšanas metode izmanto trīs piedevu krāsu modeļa pamatkrāsas: zilu, sarkanu un dzeltenu.
Teorētiski 100% zilas, sarkanas un dzeltenas krāsas sajaukums veido melnu krāsu, bet realitātē tā būs vairāk
tumši brūna. Tāpēc melno krāsu drukā kā atsevišķu krāsu. Saskaņā ar šīm četrām krāsām, šo modeli bieži
sauc kā CMYK.
Kaut arī četru krāsu drukāšana prasa mazāk standartizētas tintes, galvenā priekšrocība izmantojot šo procesu
ir tā, ka tas atļauj iekļaut krāsu fotogrāfijas un pilnkrāsu reklāmas bez papildus izmaksām.
Digitālās tehnikas izmantošana lai izgatavotu četras atšķirīgas krāsas padarījis tagad iespējamu izgatavot
augstas kvalitātes orientēšanās kartes izmantojot četru krāsu drukāšanu. Šī nav ieteicamā metode orientēšanās
karšu drukāšanai, bet ir alternatīva. Šī metode ir pieņemama, kad līniju kvalitāte, salasāmība un krāsu izskats
ir tādas pašas kvalitātes kā tradicionālajā paraugkrāsās drukātajā kartē.
Tomēr karšu zīmētājam jāņem vērā šīs metodes ierobežojumus un iespējamās kļūdas. Īpaša uzmanība ir
jāpievērš ļoti tievu līniju (augstumlīkņu) atveidošanai.
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Leņķis
15°
75°
0°
45°

Ieteicamie leņķi

Drukāšanas secība
Krāsu izskats ir atkarīgs no drukāšanas secības. Paraugkrāsu drukāšanā secībai vienmēr jābūt sekojošai:
1. Dzeltena
2. Zila
3. Fuksīna
4. Melna

6

Uzdrukāšana
Tradicionālās paraugkrāsu drukāšanas tintes fiziski drukā vienu otrai virsū. Ir iespējams simulēt to pašu ar
četru krāsu drukāšanas metodi un tas optimizē lasāmību un rada krāsas, kas ļoti līdzīgas tradicionālām
paraugkrāsu drukātajām. Lai panāktu šo efektu četru krāsu ofseta drukā, pamatā esošo informāciju (paraugkrāsu
drukāšanas secība aprakstīta sadaļā 3.5.1) specifisku paraugkrāsām nevajadzētu izslēgt (izdzēst / drukāt
balstu) pilnībā, bet sapludināt, lai izveidotu jaunu krāsu drukāšanai.
Uzdrukāšanas efekta izmantošanai ar 4-krāsu ofseta drukāšanu ir ieteicamas sekojošas tīrtoņa krāsas:
• 100 % Violeta
• 100 % Melna
• 100 % Brūna
• 100 % Zila
• 100 % Zaļa

4 APZĪMĒJUMU SKAIDROJUMI (O-SKRĒJIENAM)
Karšu apzīmējumu definīcijas un norādījumi apzīmējumu zīmēšanai ir doti zemāk minētajās sadaļās.
Apzīmējumi tiek iedalīti 7 kategorijās:
Zemes formas
(brūns)
atstarpe starp divām līnijām
Piezīme: izmēri ir
Klintis un akmeņi
(melna+pelēka)
līnijas biezums
norādīti mm mērogā
Ūdens un purvs
(zila)
attālums no centra līdz centram
Veģetācija
(zaļa+dzeltena)
1:15 000.
vai līnijas garums
Cilvēku veidoti objekti
(melna)
Visi zīmējumi ir mērogā
Tehniskie apzīmējumi
(melna+zila)
diametrs
1:7 500 tikai skaidrībai.
Distances apzīmējumi
(purpura)
apzīmējums orientēts uz
ziemeļiem

4.1 Zemes formas
Zemes formas tiek parādītas ar ļoti detalizētu augstumlīkņu palīdzību, tam piepalīdz speciāli apzīmējumi
maziem pauguriem, ieplakām, u.c. To papildina akmeņu un klinšu apzīmējumi melnā krāsā. Orientēšanās
apvidus parasti vislabāk tiek attēlots ar 5 m intervāliem starp augstumlīknēm.

Attēls: Veģetācijas robeža drukājot 4 krāsās.

Jāizvairās no pārmērīgas palīgaugstumlīkņu izmantošanas, jo tas sarežģī karti un sniedz nepareizu priekšstatu
par augstuma starpībām. Ja apvidus attēlošanai nepieciešams daudz palīgaugstumlīkņu, mazāks intervāls
starp augstumlīknēm nodrošina salasāmāku alternatīvu.

Uzdrukāšanas efekts labajā attēlā.

3.5.3 Alternatīvās drukāšanas metodes
Krāsu kopētāji, printeri un citas digitālās drukas ierīces vēl nav piemērotas orientēšanās karšu drukāšanai
augsta līmeņa sacensībām. Izmantojot šāda veida aprīkojumu, ir ļoti grūti panākt līnijas kvalitāti, salasāmību
un krāsas, kuras izskatās kā tās, kas drukātas tradicionālajās krāsu drukas kartēs.

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

Paredzams, datortehnoloģiju nepārtrauktās attīstības rezultātā būs iespējams izmantot alternatīvas drukāšanas
metodes, nodrošināt kvalitāti, kas atbilstoša lielām sacensībām.
Vairums drukas iekārtu izmanto 4-krāsu tehniku(CMYK). Šādām iekārtām tiek ieteikti tie paši krāsu salikumi,
kas tiek ieteikti kā piemēroti 4-krāsu ofseta drukāšanai, bet krāsas izskats nedaudz atšķirsies atkarībā no
izmantotās ierīces un papīra kvalitātes.
Būs nepieciešama plaša eksperimentēšana ar dažādiem krāsu un pustoņu salikumiem, dažādas kvalitātes
papīru un citiem mainīgajiem lielumiem, lai sasniegtu kvalitāti, kas ir iespējami līdzīga ofseta drukas kvalitātei.
Šādi eksperimenti ir jāveic veselai virknei iekārtu. Tādēļ šī specifikācija nevar sniegt nekādas vispārīgas
rekomendācijas šādu alternatīvo drukas metožu izmantošanai.

0.25

0.14
0.25

1.25

0.5
0.14
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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.
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.
103 Palīgaugstumlīkne
Līnija starp augstumlīknēm. Palīgaugstumlīknes izmanto, kur nepieciešams parādīt
vairāk informācijas par zemes formu. Tās izmanto tikai tur, kur nav iespējams
attēlot ar parastajām augstumlīknēm. Tikai vienu palīgaugstumlīkni var izmantot
starp divām blakus esošajām augstumlīknēm.
Krāsa: brūna.
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.

1.5

2 25

(0.25)
0.5
0.18

0.5

0.14

0.18
min. 0.6
0.14
2.5

ř 0.4

0.25

ř 0.4
0.14

max.
0.25

0.5
ř 0.25

ř 0.5

0.4
0.8

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.
Krāsa: brūna.

114 Ieplaka
Ieplakas parāda ar augstumlīknēm vai palīgaugstumlīknēm un kritumrāžiem.
Saskatāmu ieplaku, kas atrodas starp augstumlīknēm, var attēlot ar augstumlīkni,
ja novirze no patiesā augstumlīknes līmeņa ir mazāka par 25%. Mazākas vai
seklākas ieplakas jāparāda ar palīgaugstumlīknēm.
Krāsa: brūna.

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.

0.18

115 Maza ieplaka
Mazas, seklas dabīgas ieplakas vai iedobes (minimālais diametrs 2 m), kuras nevar
parādīt mērogā izmantojot augstumlīknes, tiek attēlotas ar pusloku. Minimālajam dziļumam
no apkārt esošās grunts jābūt 1 m. Atrašanās vieta ir apzīmējuma gravitātes centrā, kas
orientēts uz ziemeļiem. Apzīmējums 116 tiek izmantots cilvēku veidotām bedrēm.
Krāsa: brūna.

0.18

116 Bedre
Bedres ar izteiktām stāvām malām, kuras nevar parādīt mērogā ar apzīmējumu 106
(minimālais diametrs 2 m). Minimālajam dziļumam no apkārt esošās grunts jābūt 1
m. Atrašanās vieta ir apzīmējuma gravitātes centrā, kas orientēts uz ziemeļiem.
Krāsa: brūna.

0.8

0.7

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

0.8

108 Mazs zemes valnis
Mazs vai daļēji izpostīts zemes valnis jāparāda ar pārtrauktu līniju. Minimālais
augstums ir 0.5 m.
Krāsa: brūna.

117 Nelīdzena zeme
Bedru vai pauguru apvidus, kas ir pārāk sarežģīts, lai to detalizēti parādītu. Nejauši
izkārtotu punktu blīvums var mainīties, saskaņā ar detaļām apvidū.
Krāsa: brūna.

ř 0.18 - 0.25

109 Zemes izskalojums
Zemes izskalojums vai tranšeja, kas ir pārāk mazs, lai to parādītu ar apzīmējumu 106,
tiek parādīts ar vienu līniju. Līnijas platums atspoguļo ieplakas izmēru. Minimālais
dziļums 1 m. Līnijas gals ir smails.
Krāsa: brūna.

0.18

0.8

118 Īpaši zemes formas objekti
Šo apzīmējumu var izmantot īpaši maziem zemes virsmas objektiem. Apzīmējumu
skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz kartes.
Krāsa: brūna.

110 Mazs zemes izskalojums
Mazs izskalojums vai tranšeja. Minimālais dziļums ir 0.5 m.
Krāsa: brūna.

4.2 Klintis un akmeņi

111 Paugurs
Pauguri tiek parādīti ar augstumlīknēm. Saskatāmu pauguru, kas atrodas starp
augstumlīknēm, var attēlot ar augstumlīkni, ja novirze no patiesā augstumlīknes
līmeņa ir mazāka par 25%. Mazāki vai lēzenāki pauguri jāparāda ar palīgaugstumlīknēm.
Krāsa: brūna.

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000.
Visi zīmējumi ir mērogā
1:7 500 tikai skaidrībai.

112 Mazs paugurs
Mazs acīmredzams uzkalns vai akmeņains paugurs, kuru nevar iezīmēt atbilstoši mērogam
ar augstumlīkni (diametrs mazāks nekā apm. 5 m). Paugura augstumam jābūt vismaz 1
m virs apkārt esošās grunts. Apzīmējums nedrīkst pieskarties augstumlīknei.
Krāsa: brūna.

0.35

min.
0.5
0.6

113 Iegarens paugurs
Mazs acīmredzams iegarens paugurs, kuru nevar attēlot mērogā ar augstumlīkni (garums
mazāks kā12 m un platums mazāks kā 4 m). Paugura augstumam jābūt vismaz 1 m virs
apkārt esošās grunts. Pauguri, kas lielāki par minēto, jāparāda ar augstumlīknēm. Apzīmējumu
nedrīkst zīmēt brīvā formā vai tādā, ka abi pagarināto pauguru apzīmējumi pārklājas.
9

0.5
0.12
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Klintis ir īpaša zemes formas kategorija. Klinšu iekļaušana sniedz vērtīgu
informāciju par draudiem un skrienamību, kā arī sniedz objektus kartes lasīšanai
un kontrolpunktiem. Klintis apzīmē melnā krāsā, lai atšķirtu tos no citiem zemes
formas objektiem. Jāuzmanās, lai objekti, piemēram, klintis, saskanētu ar to grunts
formu un kritumu, kas attēlots ar augstumlīknēm vai palīgaugstumlīknēm.
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.

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.

0.5

0.18

0.5 min. 0.6
0.12

0.25

0.7
0.16

0.8

0.7
0.16

0.8

ř 0.4
(ř 0.5)

ř 0.6

0.5 - 1.0

0.8
(1.0)

ř 0.16 - 0.2

203 Pārvarama akmens siena
Pārvaramu klinti (minimālais augstums 1 m) var parādīt bez kritumrāžiem. Ja klints
krituma virziens nav saskatāms pēc augstumlīknēm vai lai uzlabotu kartes
salasāmību, īsus kritumrāžus var iezīmēt krituma virzienā. Pārvaramām klintīm,
kuras parādītas bez kritumrāžiem, līniju gali var būt noapaļoti, lai uzlabotu kartes
salasāmību.
Krāsa: melna.

ř 0.18
0.45
DZELTENS MELNS

204 Akmeņaina bedre
Akmeņainas bedres, alas vai raktuvju šahtas, kuras var radīt briesmas skrējējam.
Atrašanās vieta ir apzīmējuma gravitātes centrs, kas orientēts uz ziemeļiem.
Krāsa: melna.
205 Ala
Alu apzīmē ar tādu pašu apzīmējumu kā akmeņainu bedri. jābūt orientētam tā, lai
tas ir vērsts uz nogāzes augšu kā parādīts apzīmējumā pie šī apraksta. Apzīmējuma
gravitātes centrs apzīmē atveri.
Krāsa: melna.
206 Akmens
Mazs izteikts akmens (minimālais augstums 1 m). Katram akmenim, kas ir atzīmēts
kartē, apvidū ir jābūt tūlīt pat atpazīstamam. Lai spētu parādīt atšķirību starp
akmeņiem ar ievērojamu lieluma dažādību, ir atļauts palielināt šo apzīmējumu līdz
20% (diametrs 0.5 mm).
Krāsa: melna.

(30 %)

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000.
Visi zīmējumi ir mērogā
1:7 500 tikai skaidrībai.

212 Klints atsegums
Skrienams 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.

Šī grupa ietver atklātus ūdeņus un apvidus, kuru augu valsts ir radusies ūdens
klātbūtnes rezultātā (purvi). Klasifikācija ir svarīga, jo tā norāda skrējējam šķēršļa
mitruma pakāpi un nodrošina objektus kartes lasīšanai un kontrolpunktiem. Melna
līnija ap ūdens objektu norāda, ka to nevar šķērsot normālos laika apstākļos. Sausos
apvidos objekti, kas iekļauti šajā sadaļā, var saturēt ūdeni tikai dažos gadalaikos.
301 Ezers
Lielas ūdens platības tiek apzīmētas ar punktotu rastru. Mazi ūdens laukumi jāapzīmē
ar tīru krāsu. Melna krasta līnija norāda, ka to nevar šķērsot.
Krāsa: zila 50% (60 līnijas/cm), melna.

0.18

302 Dīķis
2
Kur ezers vai dīķis ir mazāks nekā 1 mm drukātā kartē, melno līniju nelieto.
Krāsa: zila.

208 Akmeņains lauks
Laukums, kas ir klāts ar tik daudziem akmeņiem, ka tos nevar apzīmēt katru atsevišķi,
tiek apzīmēts ar pēc brīvas izvēles izvietotiem atsevišķiem trīsstūriem, kuru malas
ir šādā proporcijā 8:6:5. Jāizmanto vismaz divi trīsstūri. Pārvietošanās ātrums tiek
parādīts ar trīsstūru blīvumu. Lai spētu parādīt atšķirību starp akmeņu krāvumiem
ar ievērojamu akmeņu lieluma atšķirību, ir atļauts palielināt trīsstūrus par 20%.
Krāsa: melna.
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211 Atklāta smilšaina zeme
Apvidus, kuru klāj irdenas smiltis vai grants bez augu valsts un kur ir lēna skriešana.
Tur, kur smilšainais apvidus ir atklāts, bet skriešana ir laba, tas tiek atzīmēts kā
atklāta vieta (401/402).
Krāsa: melna 12.5% (22 līnijas/cm) un dzeltena 50% (skati 403).

4.3 Ūdens un purvs

207 Liels akmens
Īpaši liels un izteikts akmens. Milzīgiem akmeņiem jāizmanto apzīmējums 202.
Krāsa: melna.

209 Akmeņu kaudze
Maza, izteikta akmeņu grupa, kur akmeņi izvietoti tik cieši kopā, ka tos nevar
atzīmēt atsevišķi. Apzīmējums ir vienādmalu trīsstūris, kas orientēts uz ziemeļiem.
Lai spētu parādīt atšķirību starp akmeņiem ar ievērojamu lieluma dažādību, ir
atļauts palielināt šo apzīmējumu līdz 25% (diametrs 0.5 mm).
Krāsa: melna.

210 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.

0.7
0.8

0.18

min.
0.2

304 Nešķērsojama upe
Nešķērsojama upe vai kanāls tiek apzīmēts ar melnām krasta līnijām. Krasta līnijas
tiek pārtrauktas pie brasla.
Krāsa: zila 50% (60 līnijas/cm), melna.

min.
0.25

305 Šķērsojama ūdenstece
Šķērsojama ūdenstece, minimums 2 m plata. Ūdensteces, kuru platums ir lielāks
par 5 m jāattēlo mērogā.
Krāsa: zila.

0.18
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303 Ūdens bedre
Bedre pildīta ar ūdeni vai apvidus ar ūdeni, kas ir par mazu, lai to parādītu mērogā.
Atrašanās vieta ir apzīmējuma gravitātes centrs, kas orientēts uz ziemeļiem.
Krāsa: zila.

0.14
1.25

0.25

ř 0.25

308 Šaurs purvs
Purvs vai ūdens tērce, kas ir pārāk šauri, lai tos apzīmētu ar apzīmējumu 310
(mazāk nekā apm. 5 m plats).
Krāsa: zila.

0.18

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

0.5

0.25
0.5

0.25

0.2
0.3

0.1

min. 0.5

0.9
0.3
0.1

0.25

min.

0.8

0.18

0.8
0.18

0.8

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

0.18

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 403/404; atļauts izmantot 401/402 lai uzlabotu
salasāmību.
Krāsa: zila.
311 Neizteikts purvs
Neizteikts vai sezonāls purvs vai apvidus ar pakāpenisku pāreju no purva uz cietzemi
kas ir šķērsojams. Robeža ir parasti neizteikta un veģetācija līdzīga tai kas atrodas
tuvākā apkārtnē. Apzīmējumu vajadzētu kombinēt ar veģetācijas apzīmējumiem
lai parādītu skrienamību un atklātumu.
Krāsa: zila.

4.4 Veģetācija
Veģetācijas attēlošana ir svarīga orientieristam, jo tas ietekmē skrienamību un redzamību, nodrošina arī ar
objektiem kartes lasīšanai.
KRĀSA
Pamatprincips ir sekojošs:
- balta simbolizē skrienamu mežu,
- dzeltena simbolizē atklātas teritorijas iedalāmas vairākās kategorijās,
- zaļa simbolizē meža un pameža biezumu saskaņā ar skrienamību un tiek iedalīta vairākās kategorijās.
SKRIENAMĪBA.
Skrienamība ir atkarīga no meža veida (koku/krūmāju un pameža - paparžu blīvuma, kazenāja, nātrēm utt.),
bet netiek ņemti vērā purvi un akmeņains apvidus, kas tiek apzīmēti ar atsevišķiem apzīmējumiem.
Skrienamība mežā iedalās 4 kategorijās atbilstoši 100
skriešanas ātrumam. Ja ātrums tipiskā atklātā skrienamā mežā ir, piemēram, 5 min/km, tiek piemērotas 80
šādas proporcijas:
60
80-100%
atklāts mežs
60-80%
apgrūtināta
20-60%
skriešana grūti
skriet ļoti grūti skriet 0-20%

6:15 min/km
8:20 min/km
25:00 min/km
25:00 min/km

ātrums tipiskā
atklātā mežā

20

veiktais attālums
200

600

800 1000 m

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000.
Visi zīmējumi ir mērogā
1:7 500 tikai skaidrībai.

312 Aka
Akas un norobežoti avoti, kas ir skaidri redzami uz zemes.
Krāsa: zila.

100%

313 Avots
Strauta izteka ar izteiktu aizplūdi. Apzīmējums orientēts lejup pa straumei.
Krāsa: zila.
314 Īpašs hidrogrāfisks objekts
Īpaši mazs hidrogrāfisks objekts. Apzīmējumu skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz
kartes.
Krāsa: zila.
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56:15 8:20 >

skrienamība (%)

0.14

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.

ř 0.4

14

401 Atklāta zeme
Apstrādāta zeme, lauki, pļavas, zālāji, utml. bez kokiem, kur iespējama viegla
skriešana. Ja dzeltenā krāsotie apvidi sāk dominēt,rastru (75%) pilnīgi dzeltenās
krāsas vietā var izmantot.
Krāsa: dzeltena.

50%

402 Atklāta zeme ar retiem kokiem
Pļavas ar retiem kokiem vai krūmiem, ar zāli vai līdzīgu zemes segumu kur iespējama
viegla skriešana. Platības mazākas kā 10 mm2 kartes mērogā, attēlo kā atklātu zemi
(401). Atsevišķus kokus var pievienot (418, 419, 420). Ja dzeltenā krāsotie apvidi
sāk dominēt,rastru (75%) pilnīgi dzeltenās krāsas vietā var izmantot.
Krāsa: dzeltena (20 līnijas/cm).

50%

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. Apzīmējums 403
var tikt kombinēts ar apzīmējumu 407 un 409 lai parādītu apgrūtināto skrienamību.
Krāsa: dzeltena 50% (60 līnijas/cm).

0.5

(36%)
ř 0.55

0.7

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 kartes mērogā, jāparāda 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: viegla skriešana
Tipisks atklāts skrienams mežs noteikta veida apvidum. Ja neviena meža daļa nav
skrienama, baltai krāsai nevajadzētu uz kartes parādīties.
Krāsa: balta.

30%

0.12 0.72

0.84

0.42

0.4

ZAĻA

0.85

408 Mežs: grūti skriet
Platība ar blīviem kokiem (slikta redzamība) kur samazinās skrienamība līdz apm.
20-60% no normāla ātruma.
Krāsa: zaļa 60% (60 līnijas/cm).

DZELTENS MELNS

ř 0.22
0.5

0.8

0.18

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000.
Visi zīmējumi ir mērogā
1:7 500 tikai skaidrībai.

0.18

0.25

3.0

0.18
min. 0.5

0.25

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.
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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

min. 0.3

411 Mežs skrienams vienā virzienā
Kad meža platība nodrošina labu skrienamību vienā virzienā, bet mazāk labu citos,
baltas strīpas atstāj rastra apzīmējumā, lai parādītu labas skrienamības virzienu.
Krāsa: zaļa, balta.

416 Izteikta veģetācijas robeža
Izteikta meža mala vai ļoti izteikta veģetācijas robeža mežā.
Krāsa: melna.
417 Neizteikta vegetācijas robeža
Neizteiktas robežas starp zaļām, dzeltenām vai baltām platībām attēlo bez līnijas.
Platības mala tiek parādīta tikai ar krāsu vai rastru izmaiņām.

410 Veģetācija: ļoti grūti skriet, necaurejams
Blīvas veģetācijas platība (koki vai pamežs), ko ļoti grūti sķērsot. Skrienamība
samazināta līdz apm. 0-20% no normāla ātruma.
Krāsa: zaļa 100%.

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

1.3
0.6
0.2

415 Apstrādāta zeme
Apstrādāta zeme kas ir sezonāli neizmantojama dēļaugošās labības var būt attēlota
armelnu punktotu rastru.
Krāsa: dzeltena 100%, melna 5% (12.5 līnijas/cm).

100%

406 Mežs: apgrūtināta skriešana
Platība ar blīviem kokiem (slikta redzamība) kur samazinās skrienamība līdz apm.
60-80% no normāla ātruma.
Krāsa: dzeltena 30% (60 līnijas/cm).

409 Pamežs: grūti skriet
Platība ar biezu pamežu, bet citādi labu redzamību (kazenāji, virši, zemi krūmi
ieskaitot cirstus zarus) kas samazina skrienamību līdz apm. 20-60% no normālā
ātruma. Šo apzīmējumu nevar kombinēt ar 406 vai 408.
Krāsa: zaļa 28.6% (23.8 līnijas/cm).

1.5

DZELTENA

0.8

ř 0.5

min.
0.25

ř 0.45

ř 0.2

407 Pamežs: apgrūtināta skriešana
Platība ar biezu pamežu, bet citādi labu redzamību (kazenāji, virši, zemi krūmi
ieskaitot cirstus zarus) kas samazina skrienamību līdz apm. 60-80% no normālā
ātruma. Šo apzīmējumu nevar kombinēt ar 406 vai 408.
Krāsa: zaļa 14.3% (11.9 līnijas/cm).

60%

0.12 0.30

0.12

414 Izteikta kultivācijas robeža
Apstrādātas zemes robežu, kad netiek parādīta ar citiem apzīmējumiem (žogs,
siena, taka, utt.) parāda ar melnu līniju. Pastāvīgu robežu starp dažāda veida
apstrādātām zemēm arī parāda ar šo apzīmējumu.
Krāsa: melna.
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3.0

Ceļu tīkls sniedz svarīgu informāciju skrējējam un klasifikācijai jābūt skaidri
atpazīstamai uz kartes. Sevišķi svarīga sacensību dalībniekam ir mazāku taku
klasifikācija. Vērā jāņem ne tikai platums, bet arī cik redzama taka ir skrējējam. Citi
cilvēku veidoti objekti arī ir svarīgi gan kartes lasīšanai, gan kontrolpunktiem.

501 Automaģistrāle
Ceļš ar divām brauktuvēm. Apzīmējuma platums jāzīmē mērogā, bet tas nevar būt
mazāks kā minimālais platums. Ārējās malas līnijas var aizvietot ar apzīmējumiem
519, 521, 522 vai 524, ja žogs vai siena ir tik tuvu automaģistrāles malai, ka tos
praktiski nevar parādīt kā atsevišķus apzīmējumus. Atstarpi starp melnajām līnijām
jāaizpilda ar brūnu (50%). Ceļu, kuru būvē, var parādīt ar pārtrauktām līnijām.
Krāsa: melna un brūna 50% (60 līnijas/cm).
502 Galvenais ceļš
Ceļš platāks kā 5m. Apzīmējuma platums jāzīmē mērogā, bet tas nevar būt
mazāks kā minimālais platums. Ārējās malas līnijas var aizvietot ar apzīmējumiem
519, 521, 522 vai 524, ja žogs vai siena ir tik tuvu automaģistrāles malai, ka tos
praktiski nevar parādīt kā atsevišķus apzīmējumus. Atstarpi starp melnajām līnijām
jāaizpilda ar brūnu (50%). Ceļu, kuru būvē, var parādīt ar pārtrauktām līnijām.
Krāsa: melna un brūna 50% (60 līnijas/cm). LOF KK apzīmējums

0.18
0.3
0.25

3.0

0.35

0.25
0.35
3.0

0.25
0.25
2.0

0.25
0.18
1.0

0.25
0.18
1.0

0.5
0.14
3.0

503 Mazsvarīgs ceļš
Ceļš 3-5 m plats. Atstarpi starp melnajām līnijām jāaizpilda ar brūnu (50%). Ceļu,
kuru būvē, var parādīt ar pārtrauktām līnijām.
Krāsa: melna un brūna 50% (60 līnijas/cm). LOF KK apzīmējums
504 Ceļš
Uzturēts ceļš piemērots transportlīdzekļiem visos gadalaikos. Platums mazāks nekā
3 m.
Krāsa: melna.
505 Izbraucams ceļš
Taka vai slikti uzturēts ceļš piemērotstransportalīdzekļiem tikai kad pārvietojas
lēnām. Platums mazāks nekā 3 m.
Krāsa: melna.

0.35
0.35
3.0
0.3
0.14

0.3
0.14

506 Taka
Liela taka, vai vecs transportlīdzekļa ceļš, kas ir skaidri redzams uzzemes.
Krāsa: melna.

0.6
0.18
60ş

507 Maza taka
Maza taka vai (pagaidu) meža izvešanas ceļš pa kuru var skriet sacensību ātrumā.
Krāsa: melna.

2.5

512 Kājnieku tilts
Kājnieku tilts uz kuru neved taka.
Krāsa: melna.

ř 0.5

2.5

0.14

0.14

523 Sabrucis žogs
Sabrukušu žogu drīkst attēlot ar raustītu līniju.
Krāsa: melna.

0.14
0.25
2.5

2.5
0.6
0.18
0.5

0.14
0.6

0.5

513 Šķērsošanas vieta ar tiltu
Taka vai ceļš, kas šķērso upi, strautu vai grāvi ar tiltu.
Krāsa: melna.

0.18

min.
0.5 x 0.5

514 Šķērsošanas vieta bez tilta
Taka vai ceļš, kas šķērso upi, strautu vai grāvi ar tiltu.
Krāsa: melna.
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521 Augsta akmens siena
Akmens siena augstāka nekā apm. 1.5 m, nav škērsojama vidusmēra orientieristam.
Krāsa: melna.
522 Žogs
Koka vai drāšu žogs zemāks nekā apm. 1.5 m .
Krāsa: melna.

60ş

0.5

511 Neizteikts savienojums
Kad taku vai ceļu savienojums vai krustojums ir redzams, apzīmējumu raustītās
svītras tiek savienotas krustojumā.
Krāsa: melna.
0.5

ř 0.4

0.18
2.5

518 Tunelis
Ceļš zem ceļiem, dzelzceļa, utt kuru drīkst izmantot skrējējs. Šis apzīmējums
izmantojams neatkarīgi vai uz tuneli ved ceļš vai nē.
Krāsa: melna.

520 Sabrukusi akmens siena
Sabrukušu akmens sienu var attēlot ar raustītu līniju.
Krāsa: melna.

0.7

509 Šaura stiga
Izteikta stiga, mazāk kā apm. 5 m plata. Stiga ir līnijveida pārtraukums mežā (parasti
stādījumos) pa kuru neiet izteikta taka. Tur kur taka iet pa stigu, apzīmējumi 507
vai 508 jālieto apzīmējuma 509 vietā.
Krāsa: melna.

517 Galvenā elektroapgādes līnija
Galvenā elektroapgādes līnijas jāzīmē ar dubulto līniju. Atstarpe starp līnijām var
norādīt elektrolīnijas apjomu.
Krāsa: melna.

ř 0.4

0.14
0.25

516 Elekstroapgādes līnija
Elektroapgādes līnija, kabeļceļs vai pacēlājs. Šķērssvītras norāda precīzu balstu
atrašanās vietu.
Krāsa: melna.

519 Akmens siena
Akmens siena vai akmeņu klāts valnis.
Krāsa: melna.

0.14

2.5

508 Izzūdoša taka
Mazāk izteikta maza taka vai meža izvešanas ceļš.
Krāsa: melna.

510 Redzams taku savienojums
Kad taku vai ceļu savienojums vai krustojums ir redzams, apzīmējumu raustītās
svītras tiek savienotas krustojumā.
Krāsa: melna.

0.25

0.35

515 Dzelzceļš
Dzelzceļš vai cita veida sliežu ceļš (tramvajs, vagonete, utt.).
Krāsa: melna.
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524 Augsts žogs
Dēļu vai drāšu žogs augstāks nekā apm. 1.5 m, nav šķērsojams vidusmēra
orientieristam, piem. briežu žogs.
Krāsa: melna.
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 (519) vai
žogam (522), vai cauruļvadam (534).
Krāsa: melna.
526 Celtne
Celtne tiek parādīta atbilstoši tās plānam apvidū, ciktāl to atļauj mērogs.
Krāsa: melna.

527 Apdzīvota vieta
Mājas un dārzi un citi apbūvēti laukumi. Ceļi, ēkas un citi nozīmīgi objekti apdzīvotā
vietā ir jāparāda. Ja visas celtnes nevar parādīt, var izmantot alternatīvo apzīmējumu
(melnu svītru rastru).
Krāsa: zaļa 50%(60 l/cm) un dzeltena 100% vai alternatīva melna 32.5%(27 l/ cm).

DZELTENA ZAĻA

100%

50%

alternatīva MELNA

0.12
0.25

0.35

min.
0.8 x 0.8

0.25

0.12

0.16

0.35

531 Šautuve
Šautuve tiek parādīta ar speciālu apzīmējumu, lai norādītu, ka vajadzīga piesardzība.
Pievienotās celtnes tiek apzīmētas atsevišķi.
Krāsa: melna.

0.16

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.

0.14

533 Šķērsojams cauruļvads
Cauruļvads (gāzes, ūdens, naftas, utt.), kas atrodas virs zemes un kuru var šķērsot
pārkāpjot vai izlienot pa apakšu.
Krāsa: melna.

2.0
1.4
0.25

0.7
0.3

1.0

0.5
45ş

2.5
0.6

0.14

0.5
0.18
45ş

2.5

0.16

1.0
1.0

534 Nešķērsojams cauruļvads
Cauruļvads, kuru nevar šķērsot.
Krāsa: melna.

1.0

0.16

1.0

60ş

0.8
0.8

0.16

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000.
Visi zīmējumi ir mērogā
1:7 500 tikai skaidrībai.

0.14

ř 0.3

0.18

0.1

321

1.5

54

536 Mazs tornis
Acīm redzama šaušanas platforma vai sēdeklis, vai mazs tornis. Atrašanās vieta ir
apzīmējuma gravitācijas centrā.
Krāsa: melna.
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0.16

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: melna.
539, 540 Īpaši cilvēku veidoti objekti
Īpaši cilvēka veidoti objekti tiek apzīmēti ar šiem apzīmējumiem. Apzīmējumu
skaidrojumi katru reizi jāsniedz uz kartes.
Krāsa: melna.

4.6 Tehniskie apzīmējumi

min.
4 mm

535 Augsts tornis
Augsts tornis vai liels balsts, kas paceļas virs apkārtesošā meža. Atrašanās vieta
ir apzīmējuma gravitācijas centrā.
Krāsa: melna.

0.3
ř 0.8

529 Cieta seguma laukums
Laukums ar cietu segumu, kuru izmanto automašīnu novietošanai vai citiem
nolūkiem.
Krāsa: melna un brūna 50% (60 līnijas/cm). LOF KK apzīmējums
530 Drupas
Drupas tiek parādītas atbilstoši to plānam apvidū saskaņā ar mērogu līdz
vismazākajam izmēram, kas parādīts pretī. Ļoti mazas drupas var apzīmēt ar
nepārtrauktu līniju.
Krāsa: melna.

0.16
ř 0.14

528 Pastāvīgs liegums
Apvidi, kuros skrējējam vienmēr ir aizliegts atrasties, tiek apzīmēti kā pastāvīgā
lieguma apvidi. Rastrs ir uzklāts uz parastajiem kartes apzīmējumiem. Ierobežojošo
līniju var zīmēt, ja nav dabisku robežu (skatīt 709).
Krāsa: melna vai purpura 33.3% (13.3 līnijas/cm).

0.25 0.5

50%

0.8

537 Piramīdveidīgs akmens krāvums
Piramīdveidīgs akmens krāvums, piemiņas akmens vai robežakmens (vai
trigonometriskais punkts dažās valstīs) augstāks kā 0.5 m.
Krāsa: melna.
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Tehniskie apzīmējumi ir tādi apzīmējumi, kuri svarīgi visu veidu topogrāfiskājām
kartēm, ne tikai orientēšanās kartēm.

601 Magnētisko ziemeļu līnija
Magnētisko ziemeļu līnijas ir līnijas, kas atrodas uz kartes un norāda uz magnētiskajiem
ziemeļiem. Atstarpei starp tām uz kartes jābūt 33.33 mm, kas atbilst 500 m apvidū
mērogā 1:15 000. Kartēm ar citiem mērogiem līniju izvietojumam jābūt ar intervālu, kas
atbilst apaļam skaitam metros (piemēram, 50 m, 100 m, 250 m, 500 m), bet attālumam
starp tām kartē jābūt no 20 mm līdz 40 mm. Ziemeļu līnijas var būt pārtrauktas tur,
kur tās aizsedz mazus objektus, tādus kā akmeņi, pauguri, klintis, strautu satekas,
taku gali, utt. Apvidos ar ļoti nedaudz ūdens objektiem var izmantot zilas līnijas.
Krāsa: melna (zila).
602 Reģistrācijas atzīmes
Vismaz trīs krāsu reģistrācijas zīmes jānovieto kartes rāmī nesimetriskā pozīcijā.
Bez tam, jābūt iespējamai arī krāsu pārbaudei.
Krāsa: visas drukātās krāsas.
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.
Krāsa: melna.

4.7 Uzdrukājamie apzīmējumi
0.25

Distancēm jābūt uzdrukātām vismaz elites grupām. Citām grupām tās var iezīmēt
ar roku. Izmērs uz kartes drukātajiem apzīmējumiem ir dots kartēm ar mērogu 1:15
000. Šo apzīmējumu izmēriem 1:10 000 mēroga kartēs jābūt tādiem pašiem kā
1:15 000 mēroga kartēs. Taču daudzu vecumu grupu sacensībām, kurās izmanto
gan 1:10 000, gan 1:15 000 mēroga kartes, apzīmējumi izmēram 1:10 000
mēroga kartēs drīkst būt par 150% lielāki nekā 1:15 000 mēroga kartēs.

Piezīme: izmēri ir
norādīti mm mērogā
1:15 000. Zīmējumi
šajā nodaļā arī ir
mērogā 1:15 000.
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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: purpura.

3.0

0.6

3.0

702 Kontrolpunkts
Kontrolpunkti tiek apzīmēti ar apļiem. Trīsstūra centrs parāda precīzu starta atrašanās
vietu. Apļa līnija var būt pārtraukta, lai parādītu svarīgu detaļu.
Krāsa: purpura.

0.25

0.25

0.35

3.0

1.0

3.0

4.0
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703 Kontrolpunkta numurs
Kontrolpunkta numuri tiek novietoti tuvu kontrolpunkta aplim tādā veidā, lai tas
neaizsegtu svarīgas detaļas. Numuri ir orientēti uz ziemeļiem.
Krāsa: purpura.

8

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: purpura.

0.35

705 Marķēts posms
Marķētie posmi kartē tiek apzīmēti ar raustītu līniju.
Krāsa: purpura.
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706 Finišs
Finišs tiek apzīmēts ar diviem koncentriskiem apļiem.
Krāsa: purpura.
707 Nešķērsojama robeža
Robeža, kuru nav atļauts šķērsot.
Krāsa: purpura.
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: purpura.

21

22

0.35

709 Lieguma teritorija
Lieguma teritorija - skati arī apzīmējumu 528, kas tiek parādīts ar vertikālām līnijām. Ja nav
dabiskas robežas, robežu var iezīmēt sekojoši:
- nepārtraukta līnija norāda, ka apvidū robeža ir nomarķēta bez pārtraukumiem (ar lentu,
utml.);
- pārtraukta līnija norāda, ka apvidū robeža ir nomarķēta ar pārtraukumiem (ar lentu, utml.);
- tas, ka nav nekādas līnijas norāda, ka apvidū nav nekāda marķējuma.
Krāsa: purpura.
710 Bīstama teritorija
Teritorija, kas ir bīstama sacensību dalībniekam, tiek apzīmēta ar šķērsvītrotām
diognālām līnijām.
Krāsa: purpura.
711 Aizliegts maršruts
Maršruts, kas ir lieguma statusā, ir apzīmēts ar krustiņiem.
Krāsa: purpura.
712 Pirmās palīdzības punkts
Pirmās palīdzības punkta atrašanās vieta.
Krāsa: purpura.
713 Atspirdzinājumu vieta
Atspirdzinājumu atrašanās vieta, kura nav pie kontrolpunkta.
Krāsa: purpura.

7 KARTES SPECIFIKĀCIJA PRIEKŠ TAKU-O

7.5 Drukāšana un pavairošana

Karšu komiteja vēlas pateikties Brian Parker, GBR par viņa vērtīgajiem komentāriem un sadarbību, lai sastādītu
šo ISOM sadaļu.

Kartes priekš taku orientēšanās iespējams pavairot relatīvi mazos daudzumos. Kopš taku-o kartēs izmanto
par 100% palielinātus apzīmējumus, jaunas un lētākas 4-krāsu drukāšanas metodes, tādas kā digitālā krāsu
drukāšana, krāsu kopēšana un digitālais ofsets, ir labi piemērotas.
Lūdzu meklējiet arī sadaļu 3.4 Drukāšana šajā publikācijā.

7.1 Vispārīgi
Kartes priekš taku-o balstās uz o-skrējiena kartografēšanas specifikāciju un parasti ir o-skrējiena karšu daļu
grozītas versijas. Lai gan jāatzīmē, skaits un labojumu apjoms vispār nav liels.

7.6 Ieteicamie apzīmējumi
7.6.1 O-skrējiena apzīmējumu lietošana

Taku orientēšanās sacensību dalībniekam nepieciešams interpretēt karti un apvidu atrodoties uz ceļiem,
takām un marķētos posmos (sauktiem kā ‘maršruti’). Sacensību dalībniekam nav atļauts atrasties apvidū
ārpus maršruta un tas ir jāņem vērā zīmējot karti priekš taku-o.

Lieto apzīmējumus 1:15 000 o-skrējiena kartēm, kas samazināti līdz 1:5 000 un palielināti par 100% ar
sekojošiem labojumiem.

Sacensību apvidus ir tas, kas parasti atrodas 50 m attālumā no maršrutiem. Koncentrēšanās uz šo ievērojami
samazināto teritoriju salīdzinājumā ar o-skrējienu, noved pie detalizētāka apvidus attēlošanas un lielāka
kartes mēroga.

Galvenie labojumi

Kartei pilnībā jāattēlo apvidus tāds kāds tas redzams no maršrutiem. Objektus kurus nevar redzēt var izlaist,
īpaši ja to iekļaušana sagrozītu redzamo objektu attēlošanu.
Skrienamības jēdzienu nevar piemērot taku-o. Apzīmējumi un apraksti taku-o, kas parāda apvidus caurejamību
un skrienamību ārpus maršrutiem ir izmainīti, lai parādītu izskatu un redzamību.
Taku orientēšanās nodrošina sacensības dalībniekiem ar kustību traucējumiem. Tāpēc ir nepieciešamība uz
kartes parādīt kāpņveida maršrutu posmus, kas parāda grūtības sacensību dalībniekiem ar kustību
traucējumiem. Šim mērķim speciāli apzīmējumi ir ieviesti.

Apzīmējumi 406 un 407 ir izdzēsti, apzīmējumi 405 un 408-410 ir atkārtoti aprakstīti:
405 Mežs: laba redzamība
Tipisks atklāts mežs ar labu apvidus objektu redzamību no takām.
408 Mežs: pasliktināta redzamība
Platības ar blīviem kokiem, kas ievērojami samazina redzamību un kavē tālākus objektus apvidū izmantot kā
kontrolpunktus.
409 Pamežs: pasliktināta redzamība

7.2 Saturs

Platības ar blīvāku un garāku pamežu, kas ievērojami samazina redzamību un kavē zemākos objektus apvidū
izmantot kā kontrolpunktus.

Ar dažiem izņēmumiem, kas doti sekojošās rindkopās, specifikācija taku-o kartēm ir tāda pati kā o-skrējiena
kartēm.

410 Veģetācija: ļoti pasliktināta redzamība
Ļoti blīvu koku vai pameža platība, kas ļoti samazina redzamību.

7.3 Mērogs
Mazsvarīgi labojumi

Mērogs starptautiskām taku orientēšanās kartēm ir 1:5 000.
Apzīmējumu izmēri, līnijas un līniju rastri ir 100% lielāki nekā tie ko izmanto mērogam 1:15 000 o-skrējiena
kartēs.

Zemāk minētie atkārtoti aprakstītie o-skrējiena karšu apzīmējum norāda izskatu nevis skrienamību:
201 Galvenā klints

7.4 Augstumlīknes intervāls

203 Mazsvarīga klints siena

Noteikumi augstumlīkņu intervāliem taku orientēšanās kartēs ir tādi paši kā o-skrējiena kartēs.

210 Izteikta akmeņaina zeme

208 Izteikts akmeņu lauks
212 Izteikts klints atsegums
23

24

8 LOF KK APSTIPRINĀTIE APZĪMĒJUMI

304 Upe
305 Ūdenstece

Zemāk norādītie apzīmējumi spēkā no 17.03.2001. Atšķirības no ISOM 2000 un LOF KK dotie nosaukumi,
apraksti apzīmējumiem parādītas ar sarkanu krāsu. Arī attēli un izmēri šajā sadaļā tie, kurus sniedz LOF KK.

306 Maza ūdenstece
309 Saredzams purvs
Ļoti izteikta purva platība identificējama pēc veģetācijas un ūdens (vai kailas zemes sausos apstākļos). Melno
līniju, kas ieskauj purvu, var nelietot.

LOF KK apstiprinātie apzīmējumi izmantojami tikai kartēs, kas netiks izmantotas sacensībās ar WRE un
reģionālā čempionāta (Baltijas čempionāta u.c.) statusu.

310 Purvs
Izteikta purva plātība identificējama pēc veģetācijas.
401 Izteikta atklāta zeme
402 Izteikta atklāta zeme ar retiem kokiem
0.18

403 Izteikta neapstrādāta atklāta zeme

min. 0.5

404 Izteikta neapstrādāta atklāta zeme ar retiem kokiem
0.25

3.0

7.6.2 Disciplīnas specifiskie apzīmējumi

0.18
0.3

Divi jauni apzīmējumi tiek ieviesti, lai parādītu taku caurejamību dalībniekiem ar kustību traucējumiem.

0.18
0.3

831 Pārvarams pakāpiens

0.25

Dabīgs vai cilvēku veidots pakāpiens vai grūts takas posms, kas ir šķērsojams
dalībniekiem ar kustību traucējumiem ar aprūpi un palīdzību. Apzīmējums ir
šķērssvītra pāri takai.

0.25

3.0
0.14
1.0
0.25

Krāsa: melna.

0.14

1.0

832 Nepārvarams pakāpiens
0.35
0.3

0.5

Pakāpiens vai takas posms, kuru neiespējams šķērsot dalībniekam ar kustību
traucējumiem, pat ar palīdzību. Apzīmējums ir šķērssvītra pāri takai.

0.14
2.0

Krāsa: melna.

0.5
2.0

0.14
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5.0
1.2

0.25
0.18
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502 Galvenais ceļš
Ceļš platāks kā 5m. Apzīmējuma platums jāzīmē mērogā, bet tas nevar būt
mazāks kā minimālais platums. Ārējās malas līnijas var aizvietot ar apzīmējumiem
519, 521, 522 vai 524, ja žogs vai siena ir tik tuvu automaģistrāles malai, ka tos
praktiski nevar parādīt kā atsevišķus apzīmējumus. Atstarpi starp melnajām līnijām
jāaizpilda ar brūnu (50%). Ceļu, kuru būvē, var parādīt ar pārtrauktām līnijām.
Krāsa: brūna 50% (cietais segums), 20% (grants segums)
503 Mazsvarīgs ceļš
Ceļš 3-5 m plats. Atstarpi starp melnajām līnijām jāaizpilda ar brūnu (50%). Ceļu,
kuru būvē, var parādīt ar pārtrauktām līnijām.
Krāsa: brūna 50% (cietais segums), 20% (grants segums)
509.1 Šaura vizūrstiga
Apraksts nav dots
Krāsa: melna.
509.2 Izzūdoša, grūti ieraugāma šaura vizūrstiga
Apraksts nav dots
Krāsa: melna.
509.3 Meža izvedceļš
Apraksts nav dots
Krāsa: melna.
509.4 Meža izvedceļš, veidots uz zaru klājuma
Apraksts nav dots
Krāsa: melna, zaļa.
522.1 Dzeloņdrāšu žogs
Apraksts nav dots
Krāsa: sarkana.
523.1 Fragmentārs dzeloņdrāšu žogs
Apraksts nav dots
Krāsa: sarkana.
529 Cieta seguma laukums
Laukums ar cietu segumu, kuru izmanto automašīnu novietošanai vai citiem
nolūkiem.
Krāsa: brūna 50% (cietais segums), 20% (grants segums)

