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Priekšvārds
”O-skrējiens ir izturības sporta veids, kas ietver milzīgu garīgo elementu. Marķēta maršruta nav - orientieristam skriešanas
laikā ir jāpārvietojas ar karti un kompasu.”
Orientēšanās sporta pamats ir lieliskas kartes un distances, kas izviedotas sarežģītā apvidū. Šajā rokasgrāmatā paredzēts
dot vadlīnijas, kā plānot orientēšanās distanci, kas pārbauda dalībnieka spējas gan fiziski, gan garīgi. Orientēšanās
distancei jāietver elementus, kas aprakstīti IOF Orientēšanās sacensību noteikumos (“Noteikumi”) dažādiem o-skrējiena
sacensību formātiem.

Šīs orientēšanās distanču plānošanas vadlīnijas meža sacensību formātiem ir balstīti uz Noteikumos noteiktajām
distanču plānošanas prasībām. Šo vadlīniju mērķis ir paskaidrot, kā šīs prasības izmantot kā sākumpunktu labu
distanču veidošanai. Visā šajā dokumentā atsauces uz konkrētiem Noteikumu punktiem un papildinājumiem tiks
izdarītas ierāmējumā tādā kā šis:
Noteikumu nodaļa 16.1
IOF distanču plānošanas principi(skatīt Pielikumu 2), sacensību formātu apraksti (skatīt Pielikumu 6) un Leibnitz konvenciju
(skatīt Pielikumu 5) jāievēro.
Iepriekš esošā ierāmējuma saturs paskaidro, ka IOF sacensībās distanču plānotājiem ir obligāti jāatbilst pielikumu, kā arī
16. nodaļas prasībām, kā minēts pielikumos.
Pamatprasības distances plānošanai
Godīga distance pieprasa uzticamu karti, nepārprotamus kontrolpunktus, precīzu kontrolpunktu atrašanos uz kartes un
distancē labus un izaicinošus etapus starp kontrolpunktiem. Distanču plānotāja galvenais uzdevums ir sniegt pārdzīvojumu,
lai varētu to atcerēties kā “visu laiku labāko orientēšanās distanci”.
Arvien vairāk prasību tiek izvirzītas TV un arēnai, lai padarītu orientēšanās sportu pievilcīgu gan skatītājiem uz vietas, gan
cilvēkiem, kas skatās raidījumus visā pasaulē. Tas prasa pilnīgu sadarbību starp distanču plānotājiem un TV producentu
apkalpi ļoti agrīnos distanču plānošanas plānošanas posmos.
Lai saglabātu orientēšanās distanču kvalitāti augstā līmenī, ir nepieciešamība piepildīt distanču plānotāju klientu vēlmes.
Tas prasa izpratni par dažādu formātu prasībām attiecībā uz apvidu un distanču plānošanu. Šī rokasgrāmata dod ieskatu
tajās.
Labu un ne tik labu risinājumu piemēri distanču plānošanā ir norādīti pielikumos.
Pateicība

Autori vēlas izteikt atzinību par lielisko darbu, ko paveicis Göran Andersons, sagatavojot 2014. gada IOF dokumentu Distanču
plānošanas vadlīnijas - pasaules klases sacensībām . Šīs vadlīnijas atjauninātas un balstītas uz Görana darbā izveidotiem
precedentiem.
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1. Ievads distanču plānošanā
Noteikumu Pielikums 2 satur IOF pamatprincipus distances plānošanai:
Noteikumi - Pielikums 2: Distanču plānošanas principi 1 Ievads
1.1 Mērķis: Šo pamatprincipu mērķis ir izveidot vienotu standartu o-skrējiena distanču plānošanai, lai nodrošinātu
godīgu konkurenci sacensībās un pasargātu orientēšanās sporta unikālo raksturu.

1.2 Šo principu piemērošana: Distances visos starptautiskos o-skrējiena orientēšanās pasākumos jāplāno saskaņā ar
šiem principiem. Tiem vajadzētu kalpot arī kā vispārējām vadlīnijām citu orientēšanās sacensību plānošanā. Termins
“orientēšanās” tiek lietots visur, lai konkrēti apzīmētu “orientēšanos ar kājām”.
Noteikumi - Pielikums 2: Distanču plānošanas principi 2 Pamatprincipi
2.1 Orientēšanās definīcija: Orientēšanās ir sporta veids, kur sacensību dalībnieki apmeklē kontrolpunktus, izvietotus
uz zemes, pēc iespējas īsākā laikā, izmantojot tikai karti un kompasu. Orientēšanos kājām var raksturot kā skriešanu
orientējoties.
2.2 Labas distances plānošanas mērķis: Distances plānošanas mērķis ir piedāvāt sacensību dalībniekiem distances
pareizi izplānotas atbilstoši viņu spējām. Rezultātiem jāatspoguļo sacensību dalībnieku tehniskās un fiziskās spējas.
2.3 Distanču plānotāja zelta likumi: Distances plānotājam jāpatur prātā šādus pamatprincipus:
• o-skrējiena unikālo raksturu kā orientēšanos skrienot
• sacensību taisnīgums
• sacensību dalībnieka apmierinātību
• dzīvas dabas un vides aizsardzību
• mediju un skatītāju vajadzības
2.3.1 Unikālais raksturs: Katram sporta veidam ir savs raksturs. Orientēšanās unikālais raksturs ir atrast un izskriet
labāko ceļa variantu nezināmā apvidū pēc iespējas ātrāk. Tas prasa orientēšanās iemaņas: precīzu kartes lasīšanu,
izvēlētā ceļa novērtēšanu, rīkošanos ar kompasu, koncentrēšanos stresa apstākļos, ātru lēmumu pieņemšanu, skriešanu
apvidū, u.c.
2.3.2 Godīgums: Taisnīgums ir pamatprasība sporta sacensībās. Ja vislielākā uzmanība netiek pievērsta katram
distances plānošanas posmam, veiksme var viegli kļūt nozīmīga orientēšanās sacensībās. Distances plānotājam
jāņem vērā visi šie faktori, lai nodrošinātu to, ka sacensības ir godīgas un ka visi dalībnieki saskaras ar vienādiem
apstākļiem katrā distances daļā.
2.3.3 Dalībnieka prieks: Orientēšanās popularitāti var uzlabot tikai tad, ja sacensību dalībnieki ir apmierināti ar
piedāvātajām distancēm. Tāpēc ir rūpīgi distanču plānošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu to, ka distances ir atbilstošas
attiecībā uz garumu, fizisko un tehnisko grūtību, kontrolpunktu izvietošanu, u.c. Šajā sakarā ir īpaši svarīgi, lai katra
distance ir piemērota sacensību dalībniekiem, kuri to veic.

2.3.4 Savvaļas dzīvnieki un vide: Vide ir jutīga: savvaļas daba var būt traucēta un zeme, kā arī veģetācija var ciest
no pārmērīgas izmantošanas. Vide ietver arī cilvēkus, kas dzīvo sacensību rajonā, sienas, žogus, apstrādāto zemi,
ēkas un citas konstrukcijas utt. Parasti ir iespējams atrast veidus, kā bez bojājumiem izvairīties no iejaukšanās
jutīgākajās zonās. Pieredze un pētījumi rāda, ka pat lielus pasākumus var organizēt jutīgās vietās bez
neatgriezeniskiem postījumiem, ja tiek veikti pareizi piesardzības pasākumi un distances ir labi izplānotas. Ir ļoti
svarīgi, lai distanču plānotājs nodrošinātu piekļuvi izvēlētajam apvidum un lai visas jutīgās vietas apvidū tiktu atklātas
iepriekš.
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2.3.5 Mediji un skatītāji: Nepieciešamība pasniegt orientēšanās sporta labu publisko tēlu jābūt pastāvīgai distanču
plānotāja rūpei. Distanču plānotājam būtu jācenšas piedāvāt skatītājiem un presei iespēju sekot sacensībām cik vien
iespējams tuvu nemazinot sportisko godīgumu.

Sacensību formātu unikālais raksturs

Katram sacensību formātam ir savas prasības, izvēloties apvidu un izstrādājot izcilu orientēšanās distanci dalībniekiem.
Prasības formātiem ir atrodamas 6. pielikumā, sacensību formāti o-skrējiena orientēšanās noteikumos (https://
orienteering.sport/orienteering/competition-rules). Tajā ir definīcijas kontrolpunktiem, ceļa izvēlei, skriešanas veidiem,
kartei, apvidum utt., Kas jāievēro, plānojot distances.

2. Orientēšanās distance
Noteikumi - Pielikums 2: Distanču plānošanas principi 3 Orientēšanās distance (izraksts)
3.1 Apvidus: Apvidus jāizvēlas tā, lai tas varētu piedāvāt taisnīgas sacensības visiem dalībniekiem. Lai nodrošinātu
sporta veida raksturu, apvidum jābūt skrienamam un piemērotam pārbaudīt sacensību dalībnieku orientēšanās prasmes.
Orientēšanās distances definīcija: Orientēšanās distanci raksturo starts, kontrolpunkti un finišs. Starp šiem punktiem,
kuriem tiek dota precīza atrašanās vieta apvidū un attiecīgi uz kartes, ir distances etapi, kuros sacensību dalībniekam
ir jāorientējas.
3.3 Starts: Starta vieta jāizvieto un jāorganizē tā, lai:
• ir iesildīšanās zona
• nestartējušie dalībnieki nevar redzēt ceļa izvēles, ko izvēlas startējušie
Punkts no kurienes orientēšanās uz pirmo kontrolpunktu sākas ir nomarķēts apvidū ar kontrolpunktu bez atzīmēšanās
ierīces un trīsstūri uz kartes. Dalībniekiem jāsaskaras ar orientēšanās problēmām tieši no starta.

3.4. Distances etapi
3.4.1 Labi etapi: Distances etapi ir svarīgākie orientēšanās distances elementi un lielā mērā noteiks tās kvalitāti. Labi
etapi piedāvā dalībniekiem interesantus kartes lasīšanas uzdevumus un vada tos cauri labam apvidum ar iespējamām
dažādām atsevišķām ceļa izvēlēm. Vienas distances ietvaros jāpiedāvā dažādi etapi, daži no tiem, pamatojoties uz
intensīvu kartes lasīšanu un citi, kas satur daudz vieglākas skrienamas ceļa izvēles. Ir jābūt arī variācijām attiecībā uz
etapu garumu un grūtību, lai piespiestu sacensību dalībniekus izmantot lielāku orientēšanās tehnikas un skriešanas
ātruma diapazonu. Distances plānotājam arī jācenšas sniegt skriešanas virziena maiņas sekojošos etapos, jo tas liek
dalībniekiem bieži pārorientēties. Ir vēlams, lai distancē ir daži ļoti labi etapi savienoti ar īsākiem dažādībai, nekā
lielāks skaits vienāda garuma, bet zemākas kvalitātes etapi.

3.4.2 Etapu godīgums: Nevienam etapam nevajadzētu piedāvāt ceļa izvēli, kas dod priekšrocību vai zaudējumu, ko
nevar dalībnieks sacensību apstākļos paredzēt skatoties kartē. Jāizvairās no etapiem, kas iedrošina sacensību
dalībniekus šķērsot aizliegtas vai bīstamas platības.
3.5 Kontrolpunkti

3.5.1 Kontrolpunktu vietas: kontrolpunkti ir izvietoti apvidū pie objektiem, kas ir iezīmēti kartē. Tie ir jāapmeklē
dalībniekiem noteiktajā secībā, ja secība ir noteikta, taču, sekojot pašu izvēlētajam ce;la variantam. Tas prasa rūpīgu
plānošanu un pārbaudi, lai nodrošinātu taisnīgumu. Īpaši svarīgi, lai karte precīzi attēlotu apvidu kontrolpunktu
tuvumā, un
5

Vadlīnijas plānošanai - Jūnijs 2020

lai virzieni un attālumi no visiem iespējamiem pieejas leņķiem ir pareizi. Kontrolpunktus nedrīkst izvietot pie maziem
objektiem, kas redzami tikai no neliela attāluma, ja nav citu atbalsta objektu kartē. Kontrolpunktus nedrīkst izvietot, kur
kontrolpunkta redzamība skrējējiem, kas nāk no dažādiem virzieniem, nav novērtējama no kartes vai kontrolpunkta
apraksta.
3.5.2 Kontrolpunktu funkcija: Kontrolpunktu galvenā funkcija ir norādīt orientēšanās etapa sākumu un beigas. Dažreiz
jāizmanto kontrolpunktus citiem īpašiem mērķiem, piemēram, sakoncentrēt skrējējus ap bīstamām vai aizliegtām
teritorijām. Kontrolpunkti var kalpot arī kā atspirdzināšanas, preses un skatītāju punkti.
3.5.3 Kontrolpunkts: Kontrolpunkta aprīkojumam jābūt saskaņā ar IOF sacensību noteikumiem. Cik vien iespējams,
kontrolpunkti jānovieto tādā veidā, ka sacensību dalībieki ierauga to tikai tad, kad viņi ir sasnieguši aprakstīto
kontrolpunkta objektu. Godīgumam kontrolpunkta redzamībai jābūt vienādai neatkarīgi, vai kontrolpunktā sacensību
dalībnieks atrodas vai nē. Nekādā gadījumā kontrolpunkts nedrīkst būt paslēpts: ja dalībnieki sasniedz kontrolpunktu,
viņiem nav jāmeklē kontrolpunkts.
3.5.4 Kontrolpunktu godīgums: Nepieciešams izvēlēties kontrolpunktu vietas ar lielu rūpību un jo īpaši, lai izvairītos
no “šaurs leņķis” efekta, kad ienākošiem dalībniekiem uz kontrolpunktu var norādīt no tā izejošie.
3.5.5 Kontrolpunktu tuvums: Dažādu distanču kontrolpunkti novietoti pārāk tuvu viens otram var maldināt skrējējus,
kuri virzās pareizi uz kontrolpunkta vietu. Saskaņā ar Noteikumu 19.4, kontrolpunktus nedrīkst izvietot tuvāk kā 30
metrus vienu no otra. Sprintam tas var būt samazināts. Kartēm mērogā 1:4000 vai 1:3000 minimālais skrienamais
attālums starp kontrolpunktiem ir 25 metri un minimālais taisnas līnijas attālums ir 15 metri. Tikai ja kontrolpunktu
objekti ir izteikti atšķirīgi gan apvidū un gan uz kartes, kontrolpunktus drīkst izvietot tuvāk par 60 metriem (30 metri
kartēm mērogā 1:4000 vai 1:3000). Attālums starp kontrolpunktiem tiek mērīts taisnā līnijā.
[Papildu piezīmes mežam: minimālais attālums starp kontrolpunktu objektiem ir 60 metri. Ja objekti ir izteikti atšķirīgi
apvidū kā arī uz kartes, minimālais attālums samazinās līdz 30 metriem.]
3.5.6 Kontrolpunkts apraksts: Kontrolpunkta atrašanos vietu attiecībā pret kartē attēloto objektu nodefinē ar
kontrolpunkta aprakstu. Konkrētā kontrolpunkta objektam apvidū un atzīmētam punktam uz kartes jābūt neapstrīdamam.
Kontrolpunktus kurus nevar skaidri un viegli nodefinēt ar IOF kontrolpunktu aprakstiem nav piemēroti un no tiem ir
jāizvairās.
3.6 Finišs: Vismaz ceļa uz finišu beigu daļai jābūt obligāti marķētam posmam.
3.7 Kartes lasīšanas elementi: Labā orientēšanās distancē dalībnieki ir spiesti koncentrēties uz orientēšanos visa
skrējiena laikā. No posmiem, kas nepieprasa kartes lasīšanu vai orientēšanos ir jāizvairās, ja vien tie nav kāda laba
ceļa izvēles posmi.
3.8 Ceļa izvēles: Dažādās ceļa izvēles piespiež sacensību dalībniekus izmantot karti, lai novērtētu apvidu un izdarītu
secinājumus no tā. Ceļa izvēles liek dalībniekiem domāt patstāvīgi un sadalīties, tādējādi samazinot ‘sekošanu’.
3.9 Grūtības pakāpes: Jebkuram apvidum un kartei distanču plānotājs var plānot distances ar visdažādāko grūtību.
Etapu grūtības pakāpi var variēt liekot vairāk vai mazāk izmantot līnijveida orientierus. Dalībniekiem būtu jāspēj novērtēt
grūtības pakāpi, kas saistīta ar pieeju kontrolpunktam, izmantojot kartē pieejamo informāciju, un tāpēc izvēlēties
atbilstošu tehniku. Jāpievērš uzmanība dalībnieku iespējamām prasmēm, pieredzei un spējai izlasīt vai izprast kartes
detaļas. Plānojot distances iesācējiem un bērniem, ir īpaši svarīgi atrast pareizo grūtības līmeni.

3.10 Sacensību veidi
Distanču plānošanā jāņem vērā konkrētās prasības, kas attiecas uz attiecīgo sacensību veidu. Piemēram, sprinta un
vidējās distances plānošanā ir nepieciešams pievērst uzmanību detalizētai kartes nolasīšanai un lielai
koncentrēšanās pakāpei visā distancē. Stafetes sacensību distanču plānošanā jāapsver nepieciešamība skatītājiem
spēt cieši sekot līdzi sacensību norisei. Stafešu distanču plānošanā jāiekļauj laba un pietiekama izkliedes /
sadalīšanas sistēma.
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3. Distances plānotājs
Noteikumi - Pielikums 2: Distanču plānošanas principi 4 Distances plānotājs
Par distanču plānošanu atbildīgajai personai ir jābūt izpratnei un vērtējumam par labas distances īpašībām, kas iegūtas
no personiskās pieredzes. Viņam vai viņai jāzina arī distanču plānošanas teorija un jāsaprot dažādu grupu un dažādu
sacensību veidu īpašās prasības.
Distances plānotājam jāspēj uz vietas novērtēt dažādus faktorus, kas var ietekmēt sacensības, piemēram, apvidus
stāvokli, kartes kvalitāti, dalībnieku un skatītāju klātbūtni utt.
Par distancēm un sacensību norisi starp starta un finiša līniju ir atbildīgs distanču plānotājs. Distanču plānotāja darbs
jāpārbauda kontrolierim. Tas ir svarīgi, jo pastāv iespēja daudzām kļūdām, kam var būt nopietnas sekas.

Noteikumi - Pielikums 2: Distanču plānošanas principi 3 Orientēšanās distance (izraksts)
3.11 Uz ko būtu jātiecas distanču plānotājam
3.11.1 Zini apvidu: Distanču plānotājam ir pilnībā jāiepazīstas ar apvidu, pirms viņš plāno izmantot kādu kontrolpunktu
vai etapu. Plānotājam arī jāapzinās, ka sacensību dienā apstākļi attiecībā uz karti un apvidu varētu būt atšķirīgi no
tiem, kas pastāvēja laikā, kad tika plānotas distances.
3.11.2 Iegūstiet pareizo grūtības pakāpi: Ir ļoti viegli padarīt sarežģītas iesācēju un bērnu distances. Distances
plānotājam jābūt uzmanīgam, lai, apsekojot teritoriju, nenovērtētu grūtības pakāpi tikai no viņa paša orientēšanās
prasmēm vai sava staigāšanas ātruma.
3.11.3 Izmanto godīgas kontrolpunktu vietas: Vēlme saplānot pēc iespējas labākus etapus bieži liek plānotājam
izmantot nepiemērotas kontrolpunktu vietas. Dalībnieki reti pamana atšķirības starp labu un izcilu etapu, taču viņi
nekavējoties pamanīs, ja kontrolpunkts novedīs pie neparedzēta laika zaudēšanas slēpta kontrolpunkta vietas vai
prizmas, neskaidra, maldinoša kontrolpunkta apraksta dēļ utt.
3.11.4 Kontrolpunktu novietošana pietiekami tālu vienu no otra: Kaut arī kontrolpunktiem ir koda numuri, tiem
nevajadzētu atrasties tik tuvu vienam pie otra, lai maldinātu dalībniekus, kuri savā distancē pareizi virzās uz kontrolpunkta
vietu.
3.11.5 Izvairieties no pārāk sarežģītām ceļa izvēlēm: Plānotājs var redzēt ceļa variantus, kas nekad netiks veikti un
tādējādi netērēt laiku, veidojot sarežģītas problēmas, savukārt dalībnieki var izvēlēties ‘nākamo labāko’ variantu,
tādējādi ietaupot laiku ceļa plānošanai.

3.11.6 Distances, kas nav pārāk fiziski prasīgas. Distances jāplāno tā, lai parasti normāli sagatavoti dalībnieki varētu
noskriet lielāko daļu no viņu spēju līmenim saplānotās distances. Kopējais distances kāpums parasti nedrīkst
pārsniegt 4% no īsākā saprātīgā ceļa garuma. Distanču fiziskajām grūtībām pakāpeniski jāsamazinās, proporcionāli
meistaru klasēs pieaugošam dalībnieku vecumam. Īpaši jāuzmanās, lai M70 un vecāki un W65 un vecāki grupu
distances nebūtu pārāk fiziski prasīgas.
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4. Trīs meža formāti
KOPSAVILKUMA
TABULA

Vidējā distance

Garā distance

Stafete

Kontrolpunkti

Konsekventi tehniski
grūti.

Tehnisku grūtību sajaukums.

Tehnisku grūtību sajaukums.

Ceļa izvēle

Maza un vidēja mēroga
ceļa izvēle.

Nozīmīga ceļa izvēle, ieskaitot Maza un vidēja mēroga ceļa
dažus liela mēroga ceļa variantus. izvēle.

Skriešanas veids

Liels
ātrums,
bet
nepieciešams, lai skrējēji
pielāgotu ātrumu, ņemot
vērā apvidus sarežģītību

Fiziski prasīga, nepieciešama Liels ātrums, bieži vien tuvu
izturība un spēja izvēlēties tempu. citiem skrējējiem, kuriem var
būt vai var nebūt tādi paši
kontrolpunkti, ko apmeklēt.

Apvidus

Tehniski sarežģīts
apvidus

Fiziski smags apvidus, kas dod labu Dažas ceļa izvēles iespējas un
iespēju ceļa izvēlēm.
samērā sarežģīts apvidus.

Karte

1:10000

1:15000

1:10000

Starta intervāls

2 minūtes

3 minūtes

Masu starts

Laika noteikšana

1 sekunde

1 sekunde

Masu starts, tāpēc finiša
secība ir secība kādā šķērso
līniju

4.1 Vidējā distance

Noteikumu Pielikums 6: 2 VIDĒJĀ DISTANCE

2.1 Profils
Vidējās distances profils ir tehnisks. Notiek ārpus pilsētas (pārsvarā mežainā) vidē ar uzsvaru uz detalizētu navigāciju
un kur kontrolpunktu atrašana rada izaicinājumu. Prasa pastāvīgu koncentrēšanos uz kartes lasīšanu ar ik pa laikam
mainīgu skriešanas virzienu no kontrolpunktiem. Ceļa izvēles elements ir būtisks, taču tam nevajadzētu būt uz tehniski
prasīgas orientēšanās rēķina. Ceļa variantam pašam par sevi jāietver prasīgu orientēšanos. Distancē jābūt ātruma
maiņai, piem. etapi cauri dažāda veida veģetācijai.
2.2 Distances plānošanas apsvērumi
Distance jāplāno tā, lai sacensību laikā skatītāji redz dalībniekus distancē kā arī finišējot. Startam vajadzētu būt arēnā
un sacensību laikā vēlams, lai skrējēji skrējiena laikā šķērsotu arēnu. Prasība arēnas vietas izvēlē ir liela, nodrošinot
gan piemērotu apvidu, gan labas iespējas padarīt skrējējus redzamus skatītājiem. Skatītājiem nav atļauts būt distancē,
izņemot daļās, kas iet caur arēnu (ieskaitot kontrolpunktus arēnā).

[Angļu valodas norāde: “sacensību distances laikā” = “sacensību laikā”; “distance” šeit ir cita nozīme!]
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2.3 Karte
Jāievēro standarta ISOM specifikācija. Kartes mērogs ir 1:10000. Apvidum jābūt zīmētam mērogam 1:15000 un pēc
tam jāpalielina tieši kā noteikts ISOM.
2.4 Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laikam sievietēm un vīriešiem jābūt 30-35 minūtes. PČ un Pasaules kausā uzvarētāja laikam kvalifikācijas
sacensībās jābūt 25 minūtes. Starta intervāls ir 2 minūtes un tiek izmantota laika uzņemšana, individuāls formāts.
Dalībniekam vispirms jāšķērso starta vārti lai piekļūtu kartei.

Vidējās distances galvenās iezīmes ir:
•
•
•
•
•

dalībnieki jau no paša sākumā ir spiesti lasīt karti
tiks nodrošinātas dažādu etapu kombinācijas ar ritma maiņu
izšķiroši punkti ir vēlākās distances daļās, kad fiziskais nogurums sāk parādīties
izšķirošie punkti netālu no sacensību centra, kad skatītāji un paziņojumi palielina spiedienu
sacensību dalībniekam jābūt pilnībā modram un jākoncentrējas uz orientēšanos visas distances
laikā

Plānojot distances, kas atbilst šīm īpašībām, distanču plānotājam jāidentificē detalizētas platības, kas sarežģī orientēšanos,
un platības, kas labi piemērotas izaicinošiem ceļa izvēles etapiem. Ceļa variantu izvēles etapam Vidējā distancē joprojām
jābūt grūti realizējamam pat kad izvēlēts kāds no variantiem. Parasti katram kontrolpunktam Vidējā distancē jābūt leņķim,
liekot sportistam mainīt virzienu katrā kontrolpunktā. Izvēloties etapus ļoti detalizētās vietās, jārūpējas, lai etapi nebūtu
tik īsi, lai viens kontrolpunkts nekļūtu par nākamā uzbrukuma punktu.
”Vidējā distancē ir nepieciešama liela koncentrēšanās uz kartes lasīšanu, sarežģīts apvidus un prasības daudz mainīt
virzienu, ritmu un tehniku.”

Miika Kirmula, FIN: Manuprāt, visinteresantākais etaps 2019. gadā ir no Somijas WCup atlases sacensībām vidējās
distances 6-7 etaps. Šis etaps bija tieši pēc piecām īsiem etapiem, tāpēc perfektai plānošanai nebija tik daudz laika. Pēc
lielākas ceļa izvēles jūs varat iegūt vai zaudēt DAUDZ ar mazu mikro ceļa izvēli patiešām stāvo daļu un lielo klinšu dēļ.
Es nokavēju pareizo izvēli un zaudēju 22 sekundes ātrākajam starplaikam. Es domāju, ka izskatās riskanti noskriet pa
tiešām stāvo nogāzi, nolaižoties līdz ezeram un beigu galā lielām klintīm. Tomēr ātrākais starplaiks tika veikts, skrienot
etapu no labās puses.
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Magne Daehli, NOR: Vidējā distancē, manuprāt, vissvarīgākais kopā ar distanci ir sniegt izaicinošu un intensīvu
orientēšanos. Bet šeit arī ir svarīgi ar dažām apvidus un / vai etapu veida maiņu izjaukt ritmu un piespiežot skrējējus
mazliet mainīt savu tehniku.

Piemērs: WOC2016, Zviedrija

4.2 Garā distance

Noteikumu Pielikums 6: 3 GARĀ DISTANCE

3.1 Profils
Garās distances profils ir fiziska izturība. Tā notiek neapdzīvotā (pārsvarā mežainā) vidē, un tās mērķis ir pārbaudīt
sportistu spēju veikt efektīvu ceļa izvēli, lasīt un interpretēt karti un plānot spēkus ilgstoša un fiziski smaga vingrinājuma
laikā. Formāts uzsver ceļa izvēles un orientēšanos nelīdzenā un prasīgā apvidū, vēlams kalnainā. Kontrolpunkts ir garā
etapa ar sarežģītu ceļa izvēli galapunkts un nav nepieciešams, lai to pašu par sevi būtu grūti atrast. Garās distances
daļās var ietilpt Vidējai distancei raksturīgie elementi, distancē pēkšņi pārtraucot ceļu izvēles orientēšanās modeli, ar
tehniski prasīgāku etapu iekļaušanu.

3.2 Distances plānošanas apsvērumi

Distance jāplāno tā, lai sacensību laikā, kā arī finiša laikā skatītāji varētu redzēt dalībniekus. Vēlams, lai starts būtu
arēnā, un distancē vajadzētu likt skrējējiem skriet gar Arēnu sacensību laikā. Īpašs Garās distances elements ir
garais etaps, ievērojami garākas par vidējā etapa garumu. Šie garie etapi var būt no 1,5 līdz 3,5 km
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atkarībā no apvidus veida. Diviem vai vairākiem šādiem gariem etapiem vajadzētu būt distances daļai (joprojām
pieprasot pilnīgu koncentrēšanos uz kartes lasīšanu izvēlētajā maršrutā). Vēl viens svarīgs garo distanču elements ir
izmantot distances plānošanas metodes, lai sadalītu skrējēju grupas. Tauriņa cilpas ir viena no šādām metodēm. Pats
apvidus ir jāizmanto kā sadalīšanas metode, novirzot distanci caur platībām ar ierobežotu redzamību. Skatītājiem nav
atļauts būt distancē, izņemot daļās, kas iet caur arēnu (ieskaitot kontrolpunktus arēnā).
3.3 Karte
Jāievēro standarta ISOM specifikācija. Kartes mērogs ir 1:15000.
3. Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laikam jābūt 70-80 minūtes sievietēm un 90-100 minūtes vīriešiem. PČ un Pasaules kausā uzvarētāja
laikam kvalifikācijas sacensībās jābūt 45 minūtes sievietēm un 60 minūtes vīriešiem. Starta intervāls ir 3 minūtes. Tiek
izmantota laika uzņemšana, individuāls formāts. Dalībniekam vispirms jāšķērso starta vārti lai piekļūtu kartei.

Piezīmes, kas saistītas ar iepriekšējo 3.2. sadaļu:

Piemēram, phi-cilpas dod alternatīvu paņēmienu skrējēju sadalīšanai. Tauriņi ar asiem leņķiem var ļaut skrējējiem
vieglāk redzēt citus skrējējus, lai tie paātrinātos, padarot to par mazāk efektīvu metodi. Daži tauriņi var pat ļaut
skrējējiem, kas tuvojas tauriņa centrālajam kontrolpunktam, redzēt skrējējus atstājam tauriņu.Phi-cilpām arī ir mazāk
problēmu ar asiem leņķiem nekā tauriņiem.
Dažos gadījumos pēc tauriņiem / phi-cilpām seko īsas etapi, nevis gari etapi - un mežā ar labu redzamību. Turpināšana
ar īsu etapu pēc tauriņa palielina iespēju pārgrupēt tos pašus skrējējus. Ideālā gadījumā vajadzētu izmantot garo etapu
tieši pēc izkliedes (tauriņa vai phi-cilpas), un, ja iespējams, jābūt apgrūtinātai redzamībai garā etapa sākumā taisni pēc
tauriņa, palīdzot viņiem nemanāmāk atstāt phi-cilpu un tādējādi novēršot sekotājus no pieķeršanās.
Tauriņi / phi-cilpas ne vienmēr ieviešamas vissarežģītākajā apvidū. Vājākiem orientieristiem ir tendence palielināt ātrumu
tauriņā, lai spētu panākt priekšā esošos labākos skrējējus. Pēc tam palielinās risks, ka viņi izdarīs kļūdas sarežģītajā
apvidū. Arī apgrūtināta redzamība izkliedēšanas metodes apgabalā ir priekšrocība.
Dažos gadījumos distance ir sākusies ar īsiem tehniskiem kontrolpunktiem - palielinot iespēju grupēties - kam seko gari
etapi. Garie ceļa izvēles etapi bieži ļauj labiem skrējējiem novērsties no sekotājiem, bet, ja redzamība apvidū ir laba, var
būt pretējs efekts. Distanci var sākt ar īsu (-iem) etapu (-iem) (lai iepazīstinātu dalībnieku ar karti un apvidu pirms garā
izšķirošā etapa), kam seko garie etapi, lai izvairītos no grupu veidošanās distances sākumā.
Garajai distancei izvēlētais apvidus ne vienmēr ir būs optimāls, lai izvairītos no grupu veidošanās. Lai panāktu optimālu
izkliedi, garajos etapos jābūt izteikti atšķirīgām iespējām. Tomēr tas bieži ir atkarīgs arī no apvidus, un tas ir jāņem vērā,
izvēloties apvidu augsta līmeņa IOF sacensībām Garās distances sacensībām.
Tauriņi (dažreiz) ir bijis par mazu. Īsie tauriņi nesadala grupas, kamēr tie tikai ierobežo plānošanu, kas atkal var radīt
vairāk grupu, jo mazāk garu etapu un tauriņi neko nepanāk.
Labam garās distances apvidum ir īpašības, kas liek skrējējiem zaudēt acu kontaktu vienam ar otru (piemēram, blīvāka
veģetācija, daudz pauguru / ieplaku utt.). Apvidus ar nepārtraukti labu redzamību nav ideāls augsta līmeņa sacensībām
Garājā distancē. Apkārtne pati par sevi jāizmanto sadalīšanas metodei
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distances novirzot caur platībām ar ierobežotu redzamību, īpaši sarežģītākā apvidū, kur kvalificētāki orientieristi var
pazust no potenciālajiem sekotājiem. Skatītājiem nav atļauts būt distancē, izņemot daļās, kas iet caur arēnu (ieskaitot
kontrolpunktus arēnā).

Piezīmes, kas saistītas ar iepriekšējo 3.3. sadaļu:
WMOC kartes mērogs ir 1:10.000 un 1:7.500.

Garās distances galvenās iezīmes ir:
• fiziski prasīga, nepieciešama izturība un spēja izvēlēties tempu.
• etapi ar vairākiem un būtiskiem ceļa variantiem, kas prasa pilnīgu koncentrēšanos un apņemšanos pieņemt
lēmumus
• sadalīt grupas (vai izvairīties no to veidošanās) kaut kādā veidā ir svarīgi
• vēlams, lai no starta punkta nebūtu etapi ar izšķirošām ceļa izvēlēm
• izvairies no īsiem, sarežģītiem kontrolpunktiem / etapiem sākumā, lai izvairītos no grupu veidošanās
• kontrolpunktu novietojums ir svarīgs, skaidri salasāms
• izšķirīgi punkti meistarības līmeņos vēlākās daļās, kad fiziskie elementi ir vairāk svarīgi
• svarīgi kur un kad tiks piedāvāti atspirdzinājumi, ietekmē ceļa izvēles (noteikums 19.8)
Plānojot distances, kas atbilst šīm īpašībām, distanču plānotājam jāidentificē detalizētas platības, kas sarežģī orientēšanos,
un platības, kas labi piemērotas ļoti gariem un izaicinošiem ceļa izvēles etapiem. Ceļa variantu izvēles etaps Garajā
distancē var būt ļoti garš un ideālā gadījumā to joprojām ir grūti izpildīt pat pēc ceļa varianta izvēles. Ir laba prakse, ja
pēc ceļa variantu izvēles etapa ir daži īsāki etapi, lai piespiestu sportistu mainīt tehniku (un, iespējams, ļautu izveidot TV
secību). Garajās distancēs vajadzētu izvairīties no ļoti detalizētām platībām.
Garie etapi parasti ir no 10% līdz 15% no kopējās distances garuma, un dažreiz tie var būt 20%, ja apvidus to atļauj. Tie
paši principi attiecas uz WMOC garajām distancēm, atšķirība ir tā, ka garumu samazina, lai tas atbilstu īsākam kopējam
distances garumam.

Laba etapa ar ceļa izvēlēm galvenās iezīmes ir:
•
•
•
•
•

piedāvā vairākas (izteikti) dažādas izvēles
labākā ceļa izvēles variants var nebūt acīmredzams no pirmā acu uzmetiena
skrējējiem, kas izvēlējās dažādus ceļa variantus, vajadzētu pazaudēt vienam no otru
dažāda stipruma skrējējiem vajadzētu izvēlēties dažādus ceļa variantus
laika atšķirībai starp dažādiem ceļa variantiem jābūt pietiekami lielai, lai tā būtu būtiska (jāapbalvo laba izvēle
un izpilde)
• visvieglāk realizējamai ceļa izvēlei kopumā nevajadzētu būt ātrākajai
• etapā orientēšanās ātrākajā ceļa variantā joprojām jābūt izaicinošai (ātrākajam ceļa variantam nav jābūt tikai
skrējienam pa ceļu)
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Garajai distancei jābūt mainīgam apvidum, mainīgam ātrumam un dažādām ceļa izvēlēm. Arī dažādas orientēšanās tehnikas būs
nepieciešamas. WOC2019, divi etapi aizņēma ap 40% no visas distances.
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Tove Alexandersson, SWE: Viena no vissvarīgākajām detaļām, lai izveidotu Garo distanci, ir daži labi garie etapi. Vēlams
vismaz viens etaps, kas pārsniedz 1,5 km. Lai šis etaps būtu patiešām labs, tam vajadzētu būt nedaudz sarežģītākam nekā
tikai taisni vai apkārt, ir labi, ja ir arī daži mikro ceļa varianti galvenajā ceļa variantā.
Piemērs: O-Ringen 2019 E5, etaps 10-11
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4.3 Stafete

Noteikumu Pielikums 6: 4 STAFETE

4.1 Profils
Stafetes profils ir komandu sacensības. Tā norisinās neapdzīvotā (pārsvarā mežainā) vidē. Formāts ir veidots
uz tehniski prasīgu koncepciju, kas ir vairāk līdzīga Vidējās nevis Garās distances koncepcijai. Jābūt dažiem
Garai distancei raksturīgajiem elementiem, piemēram, garākiem ceļa izvēles etapiem, ļaujot dalībniekiem
apiet vienam otru, neveidojot kontaktu. Labu stafetes apvidu raksturo īpašības, kas liek skrējējiem zaudēt acu
kontaktu vienam ar otru (piemēram, blīvāka veģetācija, daudzi pauguri / ieplakas utt.). Apvidus ar nepārtrauktu
labu redzamību nav piemērots stafetei.

4.2 Distances plānošanas apsvērumi
Stafete ir skatītājiem draudzīgs pasākums, kas piedāvā savstarpēju sacensību starp komandām un uzvarētājs
ir, kurš finišē pirmais. Arēnas izkārtojumā un distanču plānošanā tas jāņem vērā (piemēram, ja tiek izmantota
izkliede, laika starpībai starp alternatīvām jābūt mazai). Sacensību dalībniekiem katrā etapā jāšķērso Arēna,
un, ja iespējams, skrējējiem jābūt redzamiem no Arēnas tuvojoties pēdējam kontrolpunktam. Jānodrošina
atbilstošs skaits starplaiku (iespējams, ar komentētājiem mežā, kā arī TV kontrolpunktiem, kas tiek parādīti uz
ekrāna Arēnā). Masu starta formāts pieprasa distanču plānošanas tehniku, kas atdala skrējējus vienu no otra
(piemēram, izkliedi). Labākās komandas ir rūpīgi jāizdala dažādās izkliedes kombinācijās. Taisnīguma labad
pēdējā etapa pēdējā daļa ir vienāda visiem skrējējiem. Skatītājiem nav atļauts būt distancē, izņemot daļās,
kas iet caur arēnu (ieskaitot kontrolpunktus arēnā).

4.3 Karte
Jāievēro standarta ISOM specifikācija. Kartes mērogs ir 1:10000.

4.4 Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laikam (kopējais uzvarējušās komandas laiks) jābūt 90-105 minūtes gan sieviešu stafetē, gan
vīriešu stafetē. Kopējā laikā dažādu etapu laiks var atšķirties. Neviens etaps nedrīkst būt garāks par 40
minūtēm vai īsāks par 30 minūtēm. Stafete ir masu starta formāts un tā sastāv no trīs etapiem gan
sievietēm, gan vīriešiem. PČ laikā laiku uzņemt vēlams uzņemt ar elektroniskiem līdzekļiem, taču var
izmantot arī manuālas sistēmas. Finiša taisnē jābūt foto finiša iekārtai, kas palīdz spriest par izcīnīto vietu.

Stafetes galvenās iezīmes ir:
• komandu sacensības, visi etapi var būt izšķirīgi
• liels ātrums, bieži citu skrējēju tuvumā
• balstīta uz Vidējās distances koncepciju ar nedaudz mazāk kontrolpunktiem un lielāku uzsvaru uz ceļu
izvēles etapiem distances daļās, kur nav paredzēta izkliede

Plānojot distances, kas atbilst šīm īpašībām, distanču plānotājam jāidentificē detalizētākās vietas, vēlams ar
samazinātu redzamību, kur ieplānot izkliedi. Stafetē ir svarīgāk ka ir ceļa izvēles etapi, nevis daudz kontrolpunktu
detalizētās vietās. Ir labi, ja izkliedes varianti šķērso viens otru, lai sasprindzinātu ne tik prasmīgos sportistus. Kamēr
izkliede var būt apgabalos ar sliktu redzamību, stafetēs jābūt arī etapiem vietās, kur ir ļoti laba redzamība, jo tas ļauj TV
parādīt, cik plašs ir lauks. Kontrolpunkti šādās ļoti redzamās vietās var būt mazāk grūti, jo pretējā gadījumā vadošos
skrējējus būs vieglāk aizķert no aizmugures.
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Labas izkliedes stafetē galvenās iezīmes ir:
•
•
•
•
•
•
•

izkliede ieviesta, lai piespiestu skrējējus pašiem orientēties, nevis tikai sekot priekšā skrienošajiem
ja iespējams, jābūt mazliet pārsteiguma elementam izkliedē (ne tikai 1 kontrolpunkts izkliedē)
izkliedes variantiem jābūt vienādi ātriem skrējējiem ar vienādu sagatavotību
ideāli, ja dažādiem izkliedes variantiem ir dažādi labākie ceļa varianti
prakse rāda, ka 3-5 izkliedes varianti etapā ir optimāli PČ stafetei
izkliedei jābūt saprotamai audiencei
nav izkliedes pēdējā etapa beigu daļā (viens pret otru sacensība) taisnīguma apsvērumu dēļ

“Stafetē uzsvars jāliek uz ceļa izvēli, mainīgo apvidu, dažādām orientēšanās tehnikām un īpaši pievilcību skatītājiem.
Godīgums ir obligāts."

Labas izkliedes piemērs, WOC2016, Zviedrija

Plānošana priekš TV un GPS
Papildinformāciju par to var atrast PČ rokasgrāmatas 33. nodaļā un IOF TV rokasgrāmatā vietnē https://
orienteering.sport/iof/communication/
GPS izsekošana sacensībām ar TV apraidi
Visās pasaules klases sacensībās ir jāpiedāvā GPS izsekošana. Plānošanas posmā pabeigtās distances jāizskrient ar
tāda veida GPS izsekošanas iekārtu, kādas tiks izmantotas sacensībās, lai

(1) Noskaidro, vai ir vietas, kur mobilo datu pārklājums ir vājš, jo tas ir jāņem vērā, ja ir apgabali ar vāju mobilo pārklājumu,
plānojot TV pārklājumu. Atsevišķā starta sacensībās to var ņemt vērā, neplānojot šajās daļās parādīt GPS tiešsaistē, skat.
diskusiju zemāk. Stafetei
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to var apspriest, rādot GPS ar lielāku aizkavēšanos šajās platībās, bet tas ir rūpīgi jāizplāno, un ideālā gadījumā, ja
iespējams, ir jāizvairās no šīm platībām.
(2) noskaidro, vai ap kādu kontrolpunktu ir GPS neprecizitātes. Ja ap kontrolpunktiem ir lielas neprecizitātes, t. i., ja GPS ceļi
nešķērso kontrolpunkta centru, to priekš TV pārraides var labot dažos GPS izsekošanas programmatūras risinājumos.

Plānojot intervālu startu meža sacensību formātam (Garā vai Vidējā), parasti būs divi TV posmi Vidējai (ideālā gadījumā
ap 1/3 un 2/3 no distances) un trīs līdz četri TV posmi Garajai. (izvietojums ir atkarīgs no tā, kur distancē ir garie ceļa
izvēles etapi, ir iespējamas dažādas pieejas).Jāplāno īpaši distances posmi, lai GPS izsekošanu parādītu kā “atkārtotu
tiešraidi”, kas parādāma gan pirms, gan uzreiz pēc TV kontrolpunktiem (skat. sarkanos apļus zemāk redzamajā attēlā).
Slikts mobilā tīkla pārklājums var būt (vairāk) pieņemams katras šī GPS posma agrākajās daļās. Vēlams, lai pēc ceļa
izvēles etapa būtu jāskrien vismaz 4-5 minūtes līdz TV kontrolpunktam īpaši koncentrējoties uz GPS, taču tas nav
kritiski, ja apvidus to nepieļauj.

5. Distances plānošana un TV producēšana
Veiksmīgai TV producēšanai ir nepieciešama cieša sadarbība starp distanču plānotājiem un producēšanas komandu.
Kontakts jāizveido pēc iespējas ātrāk, lai izvairītos no distanču plānotāju nevajadzīga (sabojāta) darba. TV producents
nāks klajā ar īpašām prasībām, kas noteikti ietekmēs distances Kā distanču plānotājam augsta līmeņa sacensībām ir
jāsaprot, ka “ir grūti izveidot pasaules labāko distanci augsta līmeņa sacensībās ar TV pārklājumu”. Bieži vien tas ir
kompromisa jautājums. Parasti, kad sāksit plānot distances, TV producentam vēl nebūs gala ideju. Tomēr var apsvērt
vispārīgās prasības no TV producentiem.
Pievērsiet uzmanību tam, kā vislabāk novietot kabeļus uz visām vietām, kur no apvidus ir nepieciešami attēli un
starplaiki (kameras stāvokļi, laika vadības ierīces).
TV etapiem nepieciešami 3 kontrolpunkti (60-150 sekunžu attālumā vienam no otra), kā parādīts zemāk.
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2.attēls Piemērs no TV 2 WOC 2019 garās distances pirms brīdināšana un TV etaps sieviešu un vīriešu grupās
Ir optimāli, ja iepriekšējs brīdinājums ir apmēram 1.30 minūtes pirms skrējēja parādīšanās pirmajā kamerā (tas nedrīkst
būt mazāks par 1 min vai lielāks par 2.30). TV sižets parasti ilgst 1 līdz 2 minūtes. Iepriekš minētais piemērs parāda, ka,
lai ietaupītu resursus (dažas kameras), jūs varat pārvietot kameru uz citu kontrolpunktu starp skrējieniem.
Ja distancē ir vairāki TV etapi, ir nepieciešams, lai TV skatītāji tos varētu viegli atšķirt.
Atspirdzināšanas kontrolpunktu nedrīkst rādīt TV kameru ierakstos (iepriekš brīdinājums ir labi!). Tiek akceptēts
atspirdzināšanas pakalpojums arēnas koridoros.
Foto kontrolpunkti jākombinē ar TV kontrolpunktiem.
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Lai nodrošinātu optimālu TV pārklājumu, sacensību laikā labāk ir ja starts ir arēnā un arēnu šķērso. Tas nozīmē, ka jums
ir nepieciešama karantīnas zona tuvu arēnai.
Tomēr sportiskais godīgums un apvidus iespējas ir jāsabalansē ar TV producēšanu. Ja nepieciešams, startu var aizvākt
no arēnas, bet tādā gadījumā startā jums ir nepieciešama TV kamera. Atcerieties atrast piemērotas vietas kabeļu
ieklāšanai.
Zemāk esošajā tabulā parādīts ieteicamais TV posmu skaits saistībā ar sacensību formātu. Papildus vajadzētu būt
kamerām startā, arēnas koridoros un finišā.
TV posmu skaitam jābūt vienādam gan vīriešiem, gan sievietēm (izņēmumus var izdarīt Garajā distancē). Tas nozīmē,
ka parasti jāplāno vieni un tie paši TV posmi sievietēm un vīriešiem, lai ietaupītu resursus un izmaksas.
Distances veids

TV posmu skaits distancē

Piezīmes

Garā distance

3-4

2-3 kameras katram posmam

Vidējā distance

2

2-3 kameras katram posmam

Stafete

3-4

1-2 kameras katram posmam

Piedāvātais TV posmu skaits, kas saistīts ar sacensību formātu.

Kameru posmi distancē būtu jāsadala pēc iespējas vienmērīgāk. Vēlams, lai stafetes finiša virzienā būtu vairāk kameru.
Piemēram, TV producēšanai no garās distances ir nepieciešamas 12 līdz 15 kameras pilnai producēšanai (ieskaitot
starta un arēnas producēšanu). Parasti kabeļu ieguldīšanas attālums ir 8 līdz 10 km.
Gadījumos, kad kameru pieejamība ir ierobežota, producēšana ir jāsamazina relatīvi atbilstoši resursiem.
Tā kā TV producēšana ir cieši saistīta ar GPS izsekošanu, tad laikus pirms sacīkstes ir jātestē pārraides signāli. Ja
mobilais pārklājums ir vājš, ir jāiegulda papildu resursi, lai iegūtu nepieciešamo kvalitāti, ko pieprasa TV producenti.
TV producēšana nevar būt veiksmīga, ja vien GPS izsekošana un laika noteikšana nevar būt liela daļa no ekrānā
redzamā.
Tā kā vairākiem uzņēmumiem ir jāsadarbojas, lai sacensību laikā dotu visu nepieciešamo ieguldījumu producēšanas
komandai, organizācijā ir nepieciešams kvalificēts koordinators, lai pārbaudītu saskarnes un noslēgtu līgumus.
Pirms sacensību datuma būs vajadzīgas vairākas sanāksmes un aptaujas.
Mērķis - distanču plānotājiem ir jābūt noslēgtiem galīgajiem līgumiem ar TV producentu komandu, cik drīz vien iespējams
pirms sacensībām. Sacensību konsultants pēc iespējas ātrāk jāiesaista TV diskusijās.

6. Mediji un skatītāji
Mediji
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Distances plānotājam jānodrošina foto kontrolpunkts netālu no arēnas. Taisnīguma labad šo kontrolpunktu nedrīkst būt
pārāk grūti atrast, jo skrējējiem nevajadzētu dot nekādas priekšrocības, ja tur ir fotogrāfi vai nav. Distances plānotājam
jānorāda fotogrāfu novietojums kontrolpunkta tuvumā. Šim kontrolpunktam jābūt kopējam gan sievietēm, gan vīriešiem.
Foto kontrolpunktā nav atļauts nekāds atspirdzinājums vai zīmola lente. Šajā kontrolpunktā jābūt pietiekami daudz
gaismas visos laika apstākļos.

Foto kontrolpunkts151 WOC 2019 - labajā pusē redzamā detaļa parāda skriešanas virzienu no kontrolpunkta un fotogrāfiem
paredzētās (marķētās) pozīcijās blakus kontrolpunktam.
Foto kontrolpunktu plānošana WOC 2019
• organizēts transports uz foto kontrolpunktu
• fotografēšana no īpašām (marķētām) vietām netālu no kontrolpunkta (par medijiem atbildīga persona, kas
zina sīkāku informāciju: šīs rokasgrāmatas instruktāža sacensību dienas rītā vai vakarā pirms tām)
• atcerieties instruēt fotogrāfus
• transports atpakaļ uz arēnu pēc pēdējā skrējēja aizskriešanas no foto kontrolpunkta
• fotografēt finišējošos skrējējus finiša taisnē

Skatītāji

Lai apmierinātu skatītājus, arēnā jābūt koridoram. Distances plānotājam ir arī jāapsver, vai ir iespējams starts arēnā, lai
sniegtu papildu pārdzīvojumus medijiem un skatītājiem (pretējā gadījumā skatīšanās apstākļi varētu būt labāki no mājām
- tā ir atmosfēra arēnā, kas nodrošina kaut ko papildus klātienes skatītājiem).
Alternatīva vai papildinājums arēnas koridoram ir skatītāju kontrolpunkts, kuru var redzēt no arēnas. Skatītāju
kontrolpunktam jābūt iepriekšējās brīdināšanas kontrolpunktam, lai atvieglotu komentētāja darbu.
Iepriekšējās brīdināšanas kontrolpunktam jābūt 1 līdz 2 minūtes pirms arēnas.

Distances plānošanas projekta pārvaldība
Iepriekšējās nodaļās mēs esam ieskicējuši labām distancēm izvirzītās prasības, diskutējuši par to, kā izveidot labu
distanci un kā distanci vajadzētu pielāgot prasībām, lai sacensības padarītu draudzīgas televīzijas skatītājiem, medijiem
un skatītājiem.
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Tomēr būtisks priekšnoteikums, lai gūtu panākumus kā distanču plānotājs, ir distanču plānotāja spēja strādāt ar
cilvēkiem, kuri pilda daudzas citas organizatoriskās funkcijas, un tādējādi pārliecināties, ka visā tiek saglabāta augsta
kvalitāte, sistemātiski novēršot visus iespējamos neveiksmes cēloņus.
Šīm lomām jābūt skaidri definētām organizācijā
• Distanču plānotājs, kā aprakstīts 3. sadaļā
• Distances kontrolieris, kurš darbojas kā treneris un izaicinātājs darba sākuma fāzēs un neatkarīgs
kontrolieris un/vai kontroles darba uzraudzītājs vēlākajos darba posmos. Šo lomu var veikt vietējais
kontrolieris, dienas kontrolieris vai trešā persona. Bet vienai konkrētai sacensībai šī loma ir skaidri jāpiešķir
vienai personai
• Testa skrējējs - kvalificēts orientierists, kurš distanci izskrien ilgu laiku pirms sacensībām, ar mērķi sniegt
atsauksmes distances plānotājam par lietām, kas darbojās labi, un par lietām, kuras varētu uzlabot, un
atgriezenisko saiti par to, vai ir sagaidāms, ka uzvarētāja laiks tiks ievērots.
• Kontroles skrējējs - kvalificēts orientierists, kurš sacensību dienas agrā rītā (pēc tam, kad ir izvietoti e-karšu
lasītāji) izskrien distanci ar faktisko sacensību karti, meklējot visu, kas varētu nebūt pareizs. Aicina
distances plānotāju nekavējoties, ja kaut kas nav kārtībā.
• Sacensību konsultanta loma – vismaz (IOF sacensību noteikumu 31.8. punkts), sacensību konsultants
o apstiprina distances, novērtējot to kvalitāti, ieskaitot grūtības pakāpi, kontrolpunktu izvietojumu un
aprīkojumu, iespējamības faktorus un kartes pareizību
o pārbauda jebkuras distanču sadalīšanas metodes un distances kombinācijas
• Vietējais kontrolieris palīdz sacensību konsultantam (31.4.punkts) un jau agrīnā stadijā ir jāizveido veids,
kādā sacensību konsultants sadarbojas ar plānošanas komandu.
Distances plānotājs un distances kontrolieris darbojas kopā visa projekta laikā, savukārt testa skrējēji un kontroles
skrējēji tiek aicināti noteiktā laikā.

Distances plānošanas galvenais elements ir sākt pietiekami agri un darbam atvēlēt pietiekami daudz laika. Distances
plānošanas projekta pārvaldīšanas rīks ir Excel darbgrāmata, kuru ieteicams izmantot visiem distanču plānotājiem. Tajā
ir iekļauta laika grafika lapa ar to darbību sarakstu, kuras jāpārvalda no agrīna sākuma līdz sacensību beigām. Daudzas
lomas papildus iepriekš minētajām ir atrodamas lapā. Distances plānotājam savlaicīgi jānosaka šo lomu izpildītāji pirms
aktivitātes veikšanas.
Distances plānošanas projekta pārvaldīšanas rīks darbgrāmatā ir vairākas cilnes. Konsekventi izmantojot šīs cilnes,
distances plānotājam un distances kontrolierim ir kopīga sistēma, lai pārliecinātos, ka visas problēmas tiek risinātas.
Rīka Laika cilnes pirmā kolonna norāda, pirms kura no sacensību konsultanta braucieniem uz augsta līmeņa
sacensībām, uzdevums ir plānots. IIdeālā gadījumā sacensību konsultanta apmeklējuma laikā viņš izņems
kontrolsarakstu un varēs pārbaudīt un saņemt apstiprinājumu par to, ka uzdevumi ir izpildīti.
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Pielikums 1: Vidējās distances piemēri
WMOC 2018 – W 50 A Vidējās distances fināls. Distance variē starp īsiem tehniskiem etapiem, īsiem ceļa izvēles etapiem un
garākiem vienkāršākiem etapiem ar iespēju palielināt ātrumu. Lielākajā daļā kontrolpunktu ir leņķi. Turklāt tika izvēlēta tāda
apvidus daļa, kurā ir slikta redzamība.
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WMOC 2018 – W 35 A Vidējās distances fināls - pēdējā cilpa. Distancē ir viegls kontrolpunkts uzreiz pēc arēnas koridora, un no tā
distance variē starp ļoti sarežģītiem un vienkāršākiem kontrolpunktiem. Skrējējs ir spiests mainīt tehniku. Ņemot vērā
ierobežojumus, kas izriet no distances koridoriem citās grupās, šī distances daļa zaudē garākas ceļa izvēles etapus.

24

Vadlīnijas plānošanai - Jūnijs 2020

WRE sacensības, Vidējā distance M21. Distances starts ir izvietots zemā redzamības zonā, kas izvirza prasības navigācijas
prasmēm. Apvidus apstākļu dēļ distance cieš no ceļa izvēles iespēju trūkuma, bet garākie etapi izvirza prasību ātruma un
tehnikas maiņai.

No kā izvairīties Vidējā distancē. Nepietiekama leņķa maiņa. Nepietiekama etapu garumu atšķirība. Ņemiet vērā, ka atsevišķi
etapi var būt pieņemami, bet distance nav.
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Pielikums 2: Garās distances piemēri
WMOC 2018 – W 35 A Garās distances fināls - pirmā cilpa. No starta ir ceļa izvēles etaps, bet tas nav izšķirošs.
Šādā tipa apvidos īsākiem etapiem arī ir ceļa izvēles, jo ir jāizlemj, vai iet taisni vai pa ceļu. Neatkarīgi no tā,
distance variē starp īsiem un sarežģītiem etapiem un garākiem ceļa izvēles etapiem.
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Dānijas pagarinātās garās distances čempionāts 2015 – M21. Ir iespējams izveidot distanci ar ļoti gariem etapiem pat
apvidos ar daudziem meža ceļiem. Vairumam ceļa izvēļu būs kaut kāds meža ceļš, bet tomēr jums nepieciešams veikt
ceļa izvēli uzmanīgi.

No kā izvairīties Garajā distancē. Etapi, kas ir tikai gari un kuros faktiski nav ceļa izvēles iespēju. Etapi iet cauri
interesantiem apgabaliem, tur neesot nevienam kontrolpunktam.
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Pielikums 3: Stafetes distances piemēri
Izkliedes piemērs. Etaps uz 160 ir 50 metru garāks kā citi, bet daudz vienkāršāks. Šajā piemērā var novērtēt, vai abas kreisās
alternatīvas ir grūtākas nekā (garākā) pa labi.

TV piemērs stafetē. TV iepriekšēja brīdināšana jābūt 6 kontrolpunktā. Kameras var novietot atklātajā platībā, kurā
redzama skrējēju sadale, skrienot caur atklāto platību.
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Piemērs no kā izvairīties izkliedē. Nākot no austrumiem, izkliedes variants caur 37 ir 100 metrus īsāks nekā caur 39.
Tas dotu negodīgas priekšrocības tiem, kam sākumā ir 37.

Šis ir labāks risinājums izkliedei. Variantiem tagad ir vienāds garums. Tomēr ir jārūpējas par to, lai kontrolpunkts 42
tiktu novietots pareizi uz bedres malas. Citādi komandām, kurām ir 42, pirmais risks zaudēt laiku, ir mēģinot atrast
bedri. Izkliedes variantu krustošanās var radīt papildu stresu skrējējiem, kas šajā gadījumā ir laba lieta.

29

Vadlīnijas plānošanai - Jūnijs 2020

30

