Pieņemti LOF kongresā
2017. gada 18. martā

Sacensību noteikumi
LOF orientēšanās sporta pasākumiem telpās
Šie sacensību noteikumi stājas spēkā no 2017. gada 19. marta

Priekšvārds
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•

Šie sacensību noteikumi attiecas uz orientēšanās pasākumiem telpās.

•

Šie sacensību noteikumi izvirza atšķirīgas prasības dažāda līmeņa sacensībām. Īpašas paaugstinātas prasības
noteiktas Latvijas čempionātiem un pārējām Latvijas Orientēšanās federācijas (LOF) sacensībām, ja tādas tiek
rīkotas. Klubu sacensības tiek iekļautas oficiālajā OS sacensību kalendārā tikai tad, ja tās tiek rīkotas atbilstoši šiem
noteikumiem. Tautas sacensības netiek iekļautas oficiālajā sacensību kalendārā, un tajās ir pieļaujamas atkāpes no
šiem noteikumiem. Vadoties pēc šiem apsvērumiem, visas sacensības tiek iedalītas četrās grupās:
Latvijas čempionāti
(apzīmējums – LČ)

Latvijas čempionāti ir visaugstākā līmeņa sacensības, kurām šie
noteikumi ir pilnībā saistoši, t.sk. noteikumu punkti, kas atzīmēti ar
“LČ”

LOF pilnvarojums,
uzraudzība

[Pārējās] LOF
sacensības
(apzīmējums – LOF)

LOF sacensībām ir pilnībā saistoši šie noteikumi, pie kam tiek
noteiktas paaugstinātas prasības – noteikumu punktos, kas atzīmēti
ar “LOF”

LOF uzraudzība

[Klubu rīkotās] OS
kalendāra sacensības

Rīkotāji paši ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu (nav saistoši
punkti, kas apzīmēti ar “LČ”, “LOF”)

Rīkotāju atbildība

Lietotie saīsinājumi
OS

Orientēšanās sports

LOF

1) Latvijas Orientēšanās federācija
2) nozīmē, ka sacensību noteikumu punkts attiecas tikai uz LOF sacensībām

LČ

1) Latvijas čempionāts
2) nozīmē, ka sacensību noteikumu punkts attiecas tikai uz Latvijas čempionātiem

KP

Kontrolpunkts

ODB

Orientieristu datu bāze
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1. Definīcijas

1.1.

Orientēšanās telpās (telpu orientēšanās, Telpu-O) ir sporta veids, kurā dalībniekiem ar kartes palīdzību iespējami
īsākā laikā pavēles secībā jāapmeklē noteiktu skaitu apvidū novietotu punktu (KP). Atsevišķas distances daļas var
būt veidotas arī ārpus telpām (piemēram, iekšpagalmos, uz ēkas jumta u.t.t.).

1.2.

Termins “pasākums” tiek lietots, lai apzīmētu visus ar konkrētām sacensībām saistītos notikumus, ieskaitot
organizatoriskos jautājumus, starta izlozes, un ceremonijas.

1.3.
LČ

Latvijas čempionāts ir oficiāls pasākums, kurā izcīna Latvijas čempiona titulus. Atbilstoši šiem noteikumiem tas tiek
rīkots LOF pilnvarojumā un uzraudzībā. LOF valde var noteikt papildus prasības Latvijas čempionātu sarīkošanai.

1.4.
LOF

LOF sacensības ir pasākums, kurš atbilstoši šiem noteikumiem notiek LOF uzraudzībā. LOF valde var noteikt
papildus prasības LOF sacensību sarīkošanai.

2. Vispārējie noteikumi
2.1.

Šie noteikumi ir saistoši Latvijas čempionātiem un LOF sacensībām. Tos ieteicams lietot arī visās pārējās telpu
orientēšanās sacensībās Latvijā. Saskaņā ar šiem noteikumiem rīkotās sacensības tiek iekļautas oficiālajā LOF
sacensību kalendārā. Ar LČ un LOF atzīmētie šo noteikumu punkti attiecas vienīgi uz Latvijas čempionātiem un LOF
sacensībām.

2.2.

Sacensību rīkotāji var izdot papildnoteikumus attiecīgajām sacensībām, ja tie nav pretrunā ar šiem noteikumiem.

2.3.

Šie noteikumi un jebkuri papildnoteikumi ir saistoši visiem pasākumu dalībniekiem, kā arī visām personām, kas
saistītas ar sacensību rīkošanu vai sacensību dalībniekiem.

2.4.

Interpretējot šos noteikumus, sacensību dalībniekiem, rīkotājiem un žūrijai vienmēr jāvadās pēc sportiskā
godīguma principa.

2.5. LOF valde var pieļaut atkāpes no šiem noteikumiem. Pieprasījumi par šādām atkāpēm jānosūta LOF valdei ne vēlāk
kā 2 mēnešus pirms pasākuma.

3. Pasākuma programma

3.1.
LČ

Pasākuma laiku un programmu pēc rīkotāja priekšlikuma apstiprina LOF valde.

3.2.
LČ

Latvijas čempionāti tiek rīkoti katru gadu.

3.3.
LČ

Latvijas čempionātā katrs dalībnieks veic divas atšķirīgas distances.

4. Dalībnieku grupas

4.1.
LČ
LOF

Dalībnieki tiek iedalīti grupās pēc dzimuma un vecuma (S un V 16, S un V 21, S un V 40). Sievietēm atļauts startēt
vīriešu grupās.

4.2.
LČ
LOF

LOF valde drīkst paplašināt 4.1. punktā minēto grupu uzskaitījumu.
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4.3.

Rīkotāji drīkst ierobežot dalībnieku skaitu sacensībās. Latvijas čempionātos un LOF sacensībās dalībnieku skaita
ierobežošana jāsaskaņo ar LOF valdi.

4.4.
LČ
LOF

Dalībnieki līdz tā kalendārā gada beigām, kurā viņi sasniedz 16 gadu vecumu, drīkst startēt grupā S vai V 16. Viņi
drīkst startēt arī grupās S vai V 21.

4.5.
LČ
LOF

Dalībnieki, sākot no tā kalendārā gada sākuma, kurā viņi sasniedz 40 gadu vecumu, drīkst startēt grupā S vai V 40.
Viņi drīkst startēt arī grupās S vai V 21.

5. Dalība
5.1.
LČ

Dalībai Latvijas čempionātos netiek noteikti ierobežojumi, tomēr Latvijas čempionu titulus (medaļas, diplomus utt.)
izcīna tikai ODB reģistrētie dalībnieki.

5.2.

Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret negadījumiem un iespējamām traumām uzņemas
paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (līdz 16 g.v.).

6. Izmaksas
6.1.

Par pasākumu organizēšanas izmaksām atbildīgs rīkotājs. Lai segtu pasākuma sarīkošanas izmaksas, rīkotājs var
iekasēt dalības maksu. Šai maksai ir jābūt pēc iespējas zemai, un – LČ, LOF sacensībās – tā jāsaskaņo ar LOF
valdi.

6.2.

Par dalības maksu atbilstoši ielūgumā norādītajai kārtībai ir atbildīgs dalībnieks vai viņa pārstāvis. Dalības
apmaksas beigu termiņu nedrīkst noteikt ātrāk nekā 2 nedēļas pirms sacensībām.

6.3.

Nokavējušies pieteikumi var tikt aplikti ar papildus maksu. LČ, LOF sacensībās – papildus maksas lielums jāsaskaņo
ar LOF valdi.

7. Informācija par pasākumu

7.1.
LČ

Informācija par pasākumu tiek sagatavota biļetenu veidā, kas publicējami internetā.

7.2.
LČ

Pirmajā biļetenā (sākotnējā informācijā) jāiekļauj šāda informācija:
- pasākuma rīkotājs un atbildīgā persona;
- e-pasta adrese informācijas saņemšanai;
- pasākuma norises vieta;
- cita specifiska informācija.

7.3.
LČ

Otrajā biļetenā (ielūgumā) jāiekļauj šāda informācija:
- visa pirmajā biļetenā iekļautā informācija;
- pieteikumu iesniegšanas termiņš un adrese;
- dalības maksa, tās samaksas kārtība un termiņš;
- apvidus apraksts, bīstamas vietas;
- pasākuma programma.

7.4.
LČ

Trešajā biļetenā (sacensību informācijā) jāiekļauj šāda informācija:
- termiņš, līdz kuram iespējams precizēt vārdiskos pieteikumus;
- papildus informācija par apvidu (ja tāda ir nepieciešama);
- atkāpes no sacensību noteikumiem (ja tādas ir).
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7.5.
LČ

Pirmais biļetens jāpublicē 3 mēnešus pirms pasākuma. Ja visa pirmajā biļetenā sniedzamā informācija ir iekļauta
LOF oficiālajā sacensību kalendārā, tad pirmo biļetenu atļauts nepublicēt.
Otrais biļetens jāpublicē 6 nedēļas pirms pasākuma, bet trešais biļetens – 2 nedēļas pirms pasākuma.

7.6.

Būtiskai informācijai (pasākuma programma, ieskaitot sacensību datumus un laikus, dalības maksa utt.) jābūt
zināmai vismaz 2 nedēļas pirms pieteikšanās termiņa beigām.

8. Pieteikumi
8.1.

Pieteikumi iesniedzami ielūgumā (otrajā biļetenā) norādītajā kārtībā. Par katru dalībnieku jāsniedz vismaz šāda
informācija: vārds uzvārds, dzimšanas gads, dalībnieka grupa, ODB numurs, klubs (organizācija). Nokavētie
pieteikumi var tikt noraidīti.
Ja pieteikšanās notiek elektroniskā veidā, tad rīkotājiem ir jāapstiprina pieteikuma saņemšanas fakts, nosūtot
atbildi pieteikuma iesniedzējam un/vai nodrošinot operatīvu sacensībām pieteikto dalībnieku saraksta publicēšanu.

8.2.

Katrām atsevišķām sacensībām dalībnieks var pieteikties tikai vienā grupā.

8.3.

Rīkotāji var nepielaist pie starta dalībniekus, par kuriem nav samaksāta dalības maksa un nav panākta vienošanās
par tās samaksu.

9. Starta kārtība
9.1. Katras grupas ietvaros dalībnieki startē pa vienam vienādos starta intervālos saskaņā ar izlozi. Katrai pasākuma
LČ distancei tiek veikta atsevišķa izloze.
9.2. Izloze var notikt dalībnieku klātbūtnē vai bez dalībnieku klātbūtnes. To var veikt ar roku vai datoru.
LČ
9.3. Starta protokoliem jābūt publicētiem ne vēlāk kā iepriekšējā dienā pirms sacensībām.
LČ
9.4. Starta intervāls parasti ir 30 sekundes. Sevišķos gadījumos sacensību inspektors var atļaut īsākus vai garākus
LČ starta intervālus.
LOF
9.5.
LČ

Vēlams, lai viena kluba pārstāvji nestartētu pēc kārtas. Ja izveidojas šāda situācija, tad starp viņiem jāpārliek
iepriekšējais dalībnieks.

10. Apvidus
10.1. Apvidum jābūt piemērotam pilnvērtīgu telpu orientēšanās distanču iekārtošanai. Telpu orientēšanās apvidus ir
slēgtas telpas (ēkas, tuneļi u.tml.) un ar tām saistītas atklātas vietas (iekšpagalmi, nojumes, ēku jumti u.tml.).
Telpas var būt izvietotas vienā vai vairākos līmeņos.
10.2. Sacensību sarīkošanai jāizvēlas apvidus, kas iespējami ilgāku laiku nav ticis izmantots telpu orientēšanās
vajadzībām, lai neradītu negodīgas priekšrocības nevienam dalībniekam.
10.3. Visām pasākumā iesaistītajām personām jāievēro telpu īpašnieka vai apsaimniekotāja norādījumi.
10.4. OS pasākuma rīkošana ir jāsaskaņo ar telpu īpašnieku vai apsaimniekotāju. Rīkotāja norādījumi attiecībā uz
atrašanos sacensību rajonā ir saistoši visām ar sacensību norisi saistītām personām.

11. Kartes
11.1. Kartēm, distancēm, un papildus informācijai kartē jābūt sastādītai un iespiestai tādā veidā, lai dalībniekiem būtu
skaidri saprotami atļautie un neatļautie pārvietošanās maršruti. Kartei ir jāsniedz skaidrs priekšstats par apvidu. Tai
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jāsatur objekti, kas ir redzami sacensību dalībniekam. Tai jāparāda ikviena īpatnība, kas varētu ietekmēt kartes
lasīšanu vai maršruta izvēli. LOF valde apstiprina telpu orientēšanās karšu specifikāciju.
11.2. Karte jāzīmē mērogā, kas dalībniekiem ļauj lasīt karti skrienot. Vienlaikus kartes mērogs jāizvēlas tādējādi, lai
neapgrūtinātu pārvietošanās maršruta izvēli telpās, kas izvietotas vairākos līmeņos.
11.3. Ja telpas ir izvietotas vairākos līmeņos, tad katrs līmenis tiek attēlots atsevišķā kartes fragmentā, norādot līmeņa
numuru vai nosaukumu. Kartē jābūt nepārprotami attēlotām pārejām starp apvidus līmeņiem (kāpnēm, slīpajām
grīdām u.tml.).
11.4. Ja kāda no sacensību apvidus kartēm ir publiski pieejama, tad tās jaunākais variants jāizliek apskatei, dalībniekiem
ierodoties sacensību vietā. Ja publiski ir pieejams kāds sacensību apvidus plāns (piemēram, ēkas ugunsdrošības
plāns), arī tas jāizliek apskatei.
11.5. Sacensību dienā pasākuma dalībniekiem aizliegts lietot jebkādu sacensību apvidus karti vai plānu, iekams nav
saņemta sacensību rīkotāju atļauja.

12. Distances
12.1. Distancē jāpārbauda gan sportista orientēšanās, gan koncentrēšanās un fiziskās spējas. Jābūt nepieciešamībai
pielietot virkni dažādu orientēšanās paņēmienu. Jābūt īpaši nepieciešamai augstai koncentrēšanās spējai visā
distances garumā, spējai lasīt un uztvert karti vairāku līmeņu apvidū, detalizētai kartes lasīšanai un biežai lēmumu
pieņemšanai.

13. Slēgtas teritorijas un maršruti
13.1. Prasības, kuras noteicis rīkotājs, lai garantētu pasākuma drošību un nodrošinātu īpašuma aizsardzību, ir obligātas
visām ar sacensību norisi saistītām personām.
13.2. Slēgtie vai bīstamie rajoni un ceļu posmi (maršruti) vai objekti, kuru šķērsošana nav atļauta, ir jānorāda un
jāpaskaidro informācijā par distanci, un tiem ir jābūt atzīmētiem kartē. Ja nepieciešams, tiem jābūt apzīmētiem
apvidū. Dalībnieks nedrīkst atrasties šajās teritorijās, pārvietoties pa aizliegtu ceļa posmu (maršrutu) vai šķērsot
šādus objektus.
13.3. Obligātiem distances posmiem (maršrutiem), šķērsošanas punktiem un koridoriem ir jābūt skaidri iezīmētiem kartē
un apzīmētiem apvidū. Dalībniekiem ir pilnībā jāveic jebkurš apzīmētais posms, kas paredzēts distancē.

14. KP iekārtojums
14.1. Kartē uzrādītā KP vieta ir skaidri jāapzīmē apvidū un jāaprīko tā, lai dalībnieks varētu izdarīt atzīmi, kas pierāda
viņa atrašanos šajā KP.
14.2. KP vietā ir jānovieto KP zīme ("prizma", "lukturis"), kas sastāv no trīs prizmas veidā novietotiem apmēram 30 x 30
cm lieliem kvadrātiem. Katram kvadrātam jābūt pa diagonāli sadalītam uz pusēm - baltā un oranžā (PMS 165)
krāsā. (Ja KP zīmes krāsa atšķiras no šeit norādītās, tad startā jābūt redzamam KP zīmes paraugam)
14.3. Katram KP jābūt identificētam ar numuru, kas piestiprināts KP aprīkojumam tā, lai dalībnieks, kurš lieto
atzīmēšanās ierīci, to varētu skaidri izlasīt. KP identificēšanai nedrīkst lietot numurus, kas mazāki par 31, vai var
tikt pārprasti (piem., 66, 99, 68, 86, 89, 98). Cipariem jābūt melnā krāsā uz balta fona 5-10 cm augstumā ar
0.5-1 cm biezām līnijām.
14.4. Katra kontrolpunkta koda numuram jāparādās kartē pēc KP kārtas numura, atdalītam ar domuzīmi.
14.5. Lai nodrošinātu dalībnieku atzīmēšanos, KP zīmes tiešā tuvumā jābūt novietotām atzīmēšanās ierīcēm pietiekamā
skaitā.
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15. Atzīmēšanās sistēmas
15.1. Latvijas čempionātos jālieto elektroniskā atzīmēšanās sistēma.
LČ
15.2. Ja trūkst vai ir nenosakāma kāda no KP atzīmēm, dalībnieka rezultātu nevērtē, izņemot gadījumus, kad var
pārliecinoši pierādīt, ka dalībnieks ir apmeklējis attiecīgo KP un nav vainīgs pie atzīmes neesamības vai
nesalasāmības. Šādā izņēmuma gadījumā var izmantot citus pierādījumus, ka dalībnieks ir apmeklējis KP,
piemēram, KP tiesneša liecību, videokameras ierakstu, KP atzīmēšanās ierīcē ierakstīto informāciju u.c. Citos
gadījumos šādi pierādījumi nav derīgi.
15.3. Dalībnieks, kurš pazaudējis kontrolkartiņu, nav bijis kādā kontrolpunktā vai apmeklējis kontrolpunktus nepareizā
secībā, tiek diskvalificēts.

16. Dalībnieku ekipējums
16.1. Vienīgie navigācijas līdzekļi, ko drīkst lietot sacensību dalībnieki, ir kompass un rīkotāja izsniegtā karte.

17. Finišs un laika uzņemšana
17.1. Dalībnieks beidz distanci brīdī, kad viņš ir šķērsojis finiša līniju.
17.2. Pēc finiša līnijas šķērsošanas elektroniskās atzīmēšanās ierīce jāreģistrē vai jānodod atbilstoši rīkotāju
norādījumiem.
17.3. Finiša laiks tiek fiksēts, kad dalībnieks atzīmējas finišā. Rezultātu noapaļo uz leju līdz pilnām sekundēm. Rezultātu
var izteikt gan stundās, minūtēs un sekundēs, gan minūtēs un sekundēs.
17.4. Sacensību gala rezultātus aprēķina, summējot katra sportista uzrādītos rezultātus abās distancēs.
LČ

18. Rezultāti
18.1. Sacensību laikā finiša rajonā vai sacensību centrā ir jāizliek neoficiālie (provizoriskie) rezultāti.
18.2. Oficiālie rezultāti divu dienu laikā jāpublicē internetā.
18.3. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāds rezultāts, viņiem tiek piešķirta viena (augstākā) vieta, un attiecīgi
sekojošā(s) vieta(s) netiek piešķirta(s).

19. Balvas
19.1. Apbalvošanas ceremonijai jānotiek ar pienācīgu godu.
LČ
LOF
19.2. Balvām vīriešu un sieviešu grupās jābūt vienlīdzīgām.
LČ
LOF
19.3. Ja divi vai vairāki dalībnieki ir ieguvuši vienu un to pašu godalgotu vietu, tad katram no viņiem jāsaņem attiecīgā
LČ balva (medaļa, diploms utt.).
LOF

20. Godīgas spēles principi - Fair play
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20.1. Visām pasākumā iesaistītajām personām jāievēro godīguma un taisnīguma principi. Sacensību dalībniekiem
jāizrāda pienācīga cieņa vienam pret otru, kā arī pret amatpersonām, žurnālistiem, skatītājiem un vietējiem
iedzīvotājiem. Dalībniekiem sacensību rajonā jāuzvedas iespējami klusi.
20.2. Izņemot nelaimes gadījumus, sacensību laikā nav atļauts palīdzēt vai iegūt palīdzību no citiem sacensību
dalībniekiem. Jebkura pasākuma dalībnieka pienākums ir palīdzēt ievainojumu guvušam dalībniekam.
20.3. Dopinga lietošana ir aizliegta – saskaņā ar Starptautiskās orientēšanās federācijas Anti-dopinga noteikumiem.
20.4. Sacensību rīkotāji ar sacensību inspektora atļauju drīkst paziņot sacensību rajonu iepriekš. Ja sacensību rajons
netiek paziņots, tad visām amatpersonām šī informācija jātur slepenībā. Jebkurā gadījumā jātur slepenībā
informācija par distancēm.
20.5. Jebkādi mēģinājumi iepazīties ar sacensību apvidu vai tajā trenēties ir aizliegti. Tāpat aizliegti jebkuri mēģinājumi
iegūt informāciju par distancēm, papildus tai, ko snieguši sacensību rīkotāji.
20.6. Sacensību rīkotāji nedrīkst pielaist sacensībās dalībniekus, kuri tik labi pārzina sacensību apvidu un karti, ka tas
LČ
viņiem dotu būtiskas priekšrocības attiecībā pret citiem dalībniekiem.
LOF
20.7. Pasākuma dalībniekiem un mēdiju pārstāvjiem jāuzturas viņiem attiecīgi norādītās vietās.
20.8. Pēc finiša līnijas šķērsošanas dalībnieks nedrīkst atgriezties sacensību apvidū bez rīkotāju atļaujas. Dalībniekam,
kurš ir izstājies no sacensībām, par to nekavējoties jāpaziņo finišā un jānodod karte. Izstājies dalībnieks nedrīkst
nekādā veidā ietekmēt sacensību norisi vai palīdzēt citiem dalībniekiem.
20.9. Dalībnieks, kurš pārkāpj noteikumus vai gūst labumu no noteikumu pārkāpuma var tikt diskvalificēts.

21. Sūdzības
21.1. Sūdzību jebkura pasākumā iesaistītā persona var iesniegt par šo noteikumu vai sacensību rīkotāju norādījumu
neievērošanu.
21.2. Sūdzību, cik ātri vien tas ir iespējams, jāiesniedz rīkotājiem - mutiski vai rakstveidā. Sūdzību izskata un lēmumu
pieņem sacensību rīkotājs. Par pieņemto lēmumu nekavējoties jāpaziņo sūdzības iesniedzējam.
21.3. Par sūdzību netiek ņemta samaksa.

22. Protesti
22.1. Protestu var iesniegt pret sacensību rīkotāja lēmumu par sūdzību. To drīkst darīt jebkura persona, kuras intereses
LČ aizskar rīkotāja lēmums.
22.2. Protestu jāiesniedz kādam no žūrijas locekļiem rakstiski, cik ātri vien tas ir iespējams pēc rīkotāja lēmuma
LČ saņemšanas par sūdzību.
22.3. Par protestu netiek ņemta samaksa.
LČ

23. Žūrija
23.1. Žūriju ieceļ LOF valde, lai izlemtu protestus.
LČ
23.2. Žūrijas sastāvā jābūt 3 vai 5 balsstiesīgiem locekļiem, kas pēc iespējas pārstāv dažādus klubus. Žūriju bez
LČ balsstiesībām vada sacensību inspektors.

8
23.3. Rīkotāju pārstāvji var piedalīties žūrijas sēdēs bez balsstiesībām, bet nevar būt žūrijas sastāvā.
LČ
23.4. Rīkotājam jārīkojas saskaņā ar žūrijas lēmumu, piemēram, jāatjauno dalībnieka, ko rīkotājs ir diskvalificējis,
LČ rezultāts, jādiskvalificē dalībnieks, kura rezultātu rīkotājs ir ieskaitījis, utt.
23.5. Žūrija ir kompetenta lemt tikai pilnā sastāvā. Steidzamos gadījumos pagaidu lēmumus var pieņemt nepilnā sastāvā,
LČ ja tiem piekrīt vairākums žūrijas locekļu.
23.6. Ja žūrijas loceklis paziņo par atkāpšanos no saviem pienākumiem, vai nespēj tos pildīt, LOF inspektors nozīmē
LČ aizvietotāju.
23.7. Pamatojoties uz izskatīto protestu, žūrija, sakarā ar būtisku noteikumu pārkāpumu, papildus norādījumiem
LČ rīkotājam, var ierosināt LOF valdei izslēgt attiecīgo personu no līdzdalības dažās vai visās turpmākajās LOF
sacensībās.
23.8. Žūrijas lēmumi ir galīgi.
LČ

24. Pasākuma uzraudzība
24.1. Latvijas čempionātus uzrauga LOF valdes apstiprinātam LOF inspektors.
LČ
24.2. LOF inspektors ir oficiālais LOF pārstāvis attiecībās ar rīkotāju. LOF inspektors ir pakļauts LOF valdei.
LČ
24.3. LOF inspektors nevar būt pasākuma dalībnieks vai rīkotājs. Inspektoram jābūt lēmumos neatkarīgam no rīkotāja.
LČ
24.4. LOF inspektors nodrošina, lai tiktu ievēroti sacensību noteikumi un novērstas kļūdas un lai godīgums būtu
LČ
augstākajā pakāpē. LOF inspektoram ir tiesības no rīkotāja pieprasīt situācijas sakārtošanu, ja viņš/viņa to uzskata
par nepieciešamu sacensību korektai norisei.
24.5. LOF inspektors veic savus pienākumus ciešā sadarbībā ar rīkotāju. Rīkotājam jāinformē inspektoru par visām
LČ
būtiskām aktivitātēm un jāsniedz visa publiski izplatītā informācija.
24.6. LOF inspektora pienākumos ietilpst šādas uzraudzības procedūras:
LČ
- pasākuma norises vietas un apvidus apstiprināšana;
- pasākuma organizācijas novērtējums;
- sacensību centra, starta un finiša iekārtojuma apstiprināšana;
- laika mērīšanas un rezultātu apstrādes iekārtu atbilstības (uzticamības, precizitātes utt.) novērtēšana;
- kartes atbilstības LOF valdes apstiprinātajai specifikācijai pārbaude;
- distanču apstiprināšana pēc to kvalitātes izvērtēšanas, ieskaitot grūtības pakāpi, KP novietojumu un aprīkojumu,
gadījuma faktoru ietekmi un kartes korektumu.
24.7. Ne vēlāk kā 4 nedēļas pēc sacensībām LOF inspektors iesniedz LOF valdei ziņojumu, kas satur inspektora atzinumu
LČ
un rekomendācijas par sacensību organizāciju un norisi.

25. Masu mediji
25.1. Rīkotājam jānodrošina masu mediju pārstāvjiem piemērotus darba apstākļus, izdevīgas pasākuma novērošanas un
atspoguļošanas iespējas.
25.2. Rīkotājam ir jānodrošina masu mediju pārstāvjiem:
• iespēja iepazīties ar starta protokoliem, informācijas bukletiem un citu informāciju, ne vēlāk kā ar attiecīgo
informāciju tiek iepazīstināti pasākuma dalībnieki;
• iespēja iepazīties ar sacensību rezultātiem un kartēm uzreiz pēc sacensībām.
25.3. Rīkotājam ir jādara viss iespējamais, lai panāktu iespējami labāku sacensību atspoguļojumu masu medijos, ar
nosacījumu, ka tas neapdraud godīgu sacensību norisi.

