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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 Sprinta 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
OF Distances plānošanas pamatprincipi (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 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 Andersson, 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
IOF Sacensību 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 starptautiskajās o-skrējiena sacensībās jāplāno saskaņā ar šiem
pamatprincipiem. Tiem jākalpo kā vispārīgām vadlīnijām arī plānojot citas orientēšanās sacensības. Termins
"orientēšanās" tiek lietots, lai apzīmētu "orientēšanos 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
• dalībnieka apmierinātība
• dzīvās dabas un vides aizsardzība
• 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 Taisnīgums: 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 apmierinātība: 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 Dzīvā dabas un vide: Vide ir jūtīga: dzīvā daba var tikt traucēta un zeme, kā arī augu valsts var ciest no
pārmērīgas lietošanas. Vide ietver arī dzīvojošos cilvēkus sacensību rajonā, sienas, žogus, kultivēto zemi, ēkas un
citas būves utt. Parasti ir iespējams atrast veidus, kā izvairīties no saskares ar visjūtīgākajām vietām nebojājot tās.
Pieredze un pētījumi ir parādījuši, ka pat lielas sacensības var organizēt jūtīgajās teritorijās bez paliekošiem
bojājumiem, ja veic piesardzības pasākumus un distances ir labi izplānotas. Ir ļoti svarīgi, lai distanču plānotājs
pārliecinās, ka iespējams piekļūt izvēlētam apvidum un apvidū esošās sensitīvās platības tiek 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 plānojot izcilas orientēšanās distances
dalībniekiem. Prasības formātiem ir atrodamas 6. pielikumā, Sacensību formāti O-skrējiena noteikumos (https://
orienteering.sport/orienteering/competition-rules). Tajā ir definīcijas kontrolpunktiem, ceļa izvēlēm, 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.
3.2 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 īsi etapi starp
dažādībai, nekā lielāks skaits vienāda garuma, bet zemākas kvalitātes etapi.
3.4.2 Etapu taisnīgums: 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: Kontrolpunktus izvieto apvidū pie objektiem, kas iezīmēti kartē. Sacensību dalībniekiem
tie jāapmeklē noteiktajā kārtībā, ja tā ir norādīta, bet izvēloties pašiem savus ceļa variantus. Tas prasa rūpīgu
plānošanu un pārbaudi, lai nodrošinātu godīgumu. Īpaši svarīgi ir lai kartē apvidus būtu precīzi attēlots kontrolpunktu
tuvumā, lai virzieni un attālumi no visiem iespējamiem pieejas leņķiem ir pareizi. Kontrolpunktus nedrīkst novietot
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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 dalībnieki 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 vietas 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 sprintam: minimālais attālums starp kontrolpunktu objektiem ir 30 metri. Ja objekti ir izteikti atšķirīgi
apvidū kā arī uz kartes, minimālais attālums samazinās līdz 25 metriem.] Tā kā starp kontrolpunktiem bieži var būt
nepārvarami šķēršļi, šis attālums atbilst skriešanas attālumam, nevis taisnai līnijai, taču ņemiet vērā arī to, ka taisnās
līnijas attālums nedrīkst būt mazāks par 15 metriem]
3.5.6 Kontrolpunktu apraksti: 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 orientēšanās distanču plānošanai ir nepieciešama detalizēta kartes lasīšana un liela
koncentrēšanās pakāpe visā distancē. Stafetes sacensību distanču plānošanā jāapsver skatītāju nepieciešamība
spēt cieši sekot līdzi sacensību norisei.
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Stafešu distanču plānošanā jāiekļauj laba un pietiekama izkliedes/sadalīšanas sistēma.

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 Courses that are not too physically demanding. Courses should be planned so that normally fit competitors
can run over most of the course set for their level of ability. The total climb of a course should normally not exceed
4% of the length of the shortest sensible route. The physical difficulty of courses should progressively decrease as
the age of the competitors increases in Masters’ classes. Special care must be taken that the courses for classes
M70 and over and W65 and over are not too physically demanding.
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4.Trīs sprinta formāti
KOPSAVILKUMA
TABULA

Sprints

Sprinta stafete

Izslēgšanas sprints

Kontrolpunkti

Tehniski viegli.

Tehniski viegli.

Tehniski viegli.

Ceļa izvēle

Grūta ceļa varianta
izvēle,
nepieciešama
liela koncentrēšanās.

Grūta ceļa varianta izvēle, Grūta ceļa varianta izvēle,
nepieciešama
liela nepieciešama liela koncentrēšanās.
koncentrēšanās.

Skriešanas veids

Ļoti liels ātrums.

Ļoti liels ātrums.

Ļoti liels ātrums.

Apvidus

Pārsvarā ļoti skrienams
parka vai pilsētas (ielas/
ēkas) apvidus. Var
iekļaut dažus ātri
skrienamus mežus.
Skatītāji atļauti gar
distanci

Pārsvarā ļoti skrienams
parka vai pilsētas (ielas/
ēkas) apvidus. Var iekļaut
dažus ātri skrienamus
mežus. Skatītāji atļauti
gar distanci

Pārsvarā ļoti skrienams parka vai
pilsētas (ielas/ēkas) apvidus. Var
iekļaut dažus ātri skrienamus mežus.
Skatītāji atļauti gar distanci

Karte

1:4000 (1:3000 vecākām
WMOC grupām)

1:4000

1:4000

Starta intervāls

1 minūte

Kopējais starts

1 minūte kvalifikācijas kārtai.
Kopējais starts izslēgšanas kārtām

Laika noteikšana

1 sekunde

Masu starts, tāpēc finiša 1 sekunde kvalifikācijas kārtai.
secība ir secība kādā Kopējais starts izslēgšanas kārtām,
šķērso līniju
tāpēc finiša secība ir secība kādā
šķērso līniju.

4.1 Sprints

Noteikumu Pielikums 6: 1 SPRINTS

1.1 Profils
Sprinta profils ir liels ātrums. Tas pārbauda sportistu spēju lasīt un iztulkot karti sarežģītā vidē, kā arī plānot un veikt
ceļa izvēli, kas skrienot lielā ātrumā. Distance jāplāno tā, lai ātruma elements tiktu saglabāts visu sacensību laiku.
Distancē var būt nepieciešama kāpšana, taču jāizvairās no stāvuma, kas liek dalībniekiem iet. Kontrolpunktu
atrašanai nevajadzētu būt izaicinājumam; drīzāk spējai izvēlēties un realizēt labāko ceļa variantu līdz tiem.
Piemēram, acīmredzamākai izejai no kontrolpunkta nav obligāti jābūt pašai labākajai. Distance ir jāizveido tā, lai būtu
nepieciešama pilnīga sportistu koncentrēšanās visu sacensību laiku. Vide, kas nespēj piedāvāt š'du izaicinājumu,
nav piemērota Sprintam.

1.2 Distances plānošanas apsvērumi
Sprintā skatītājiem ir atļauts atrasties gar distanci. Distances plānošanā tas jāņem vērā un visi kontrolpunti
jāuzrauga. Var būt arī nepieciešams, lai kritiskās ejās būtu uzraugi, kas brīdina skatītājus par tuvojošos dalībnieku un
pārliecinās, ka dalībniekus nekavē. Startam
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jābūt Arēnā, un skatītāju vietas var tikt organizētas gar distanci. Skatītāju skaitu var palielināt, uzbūvējot pagaidu
tribīnes un izmantojot komentātoru. Arēnā jāpaziņo gan skatītāju, gan mediju/fotogrāfu vietas. Distance jāplāno tā, lai
izvairītos no dalībnieku vēlmes veikt īsceļus, izmantojot privātīpašumu un citas aizliegtās plātības. Ja pastāv šāds
risks, tiesnesim vajadzētu būt šādās vietās, lai novērstu iespējamos mēģinājumus. Jāizvairās no tik sarežģītām
vietām, par kurām ir šaubas, vai dalībnieks var interpretēt karti lielā ātrumā (piemēram, kad ir sarežģītas
trīsdimensiju būves).

1.3 Karte
Jāievēro ISSprOM specifikācija. Kartes mērogs ir 1: 4000. Ir ļoti svarīgi, lai karte būtu pareiza un to būtu iespējams
interpretēt lielā ātrumā, un lai iezīmētie objekti, kas ietekmē ceļa izvēli un ātrumu, ir precīzi. Ārpus pilsētas platībās ir
svarīgi pareizi uzzīmēt apstākļus, kas samazina ātrumu. Pilsētu teritorijās šķēršļiem, kas kavē caurskriešanu, jābūt
pareizi attēlotiem un atbilstoša izmēra.

1.4 Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laikam gan sievietēm, gan vīriešiem jābūt 12 - 15 minūtes, vēlams intervāla apakšējā daļā. PČ un
Pasaules kausa izcīņā nav atšķirības starp kvalifikāciju un finālu. Starta intervāls ir 1 minūte, un tiek izmantots
individuālais starts. Laika uzņemšanas precizitāte ir 1 sekunde. Dalībniekam ir jāšķērso starta vārti pirms piekļūt
kartei.

4.2 Sprinta stafete

Noteikumu Pielikums 6: 5 SPRINTA STAFETE

5.1 Profils
Sprinta stafetes profils ir jaukta dzimuma liela ātruma sacensības. Tās notiek pilsētas un parka vidē. Formāts ir
Sprinta un Stafetes koncepciju kombinācija. Ir četri etapi un pirmo un pēdējo etapu kājas jāskrien sievietei.

5.2 Distances plānošanas apsvērumi
Sacensībām ir nepieciešama salīdzinoši neliela platība (īpaši, izmantojot arēnas škērssošanu). Pasākumam jābūt
viegli saprotamam skatītājiem. Jābūt iespējai vismaz 70–80% no distances pārklāt ar TV kamerām. Sacensību
pamatā jābūt 75 minūšu tiešraides un arēnas producēšanas koncepcijai; 15 minūtes jāatvēl pārraides ievadam,
intervijām un balvu pasniegšanas ceremonijas pārraidīšanai. Jāizmanto arēnas šķērsošana, ja iespējams, pārāk
daudz nemazinot distances kvalitāti. Ja ir visaptverošs distances TV pārskats, arēnas šķērsošana ne vienmēr ir
nepieciešama. Tas arī dod lielāku elastību distanču plānošanā un var dot iespēju labākiem un izaicinošākiem
etapiem. Divas cilpas vienā etapā jāizmanto, ja ir arēnas šķērsošana - ar vienu cilpu, kas uzdrukāta katrā kartes
pusē. Distancēs jābūt izkliedei. Nepieciešama GPS izsekošana un jāapsver bezkontakta atzīmēšanās.

5.3 Karte - skatīt 1.3 Sprints.
5.4 Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laiks (uzvarētājas komandas kopējais laiks) ir 55-60 minūtes. Katra etapa laiks ir 12-15 minūtes, tāpēc
pirmajam un pēdējam (ko skrien sievietes) etapam jābūt nedaudz īsākām par otro un trešo etapu. PČ laikā laiku
vēlams uzņemt ar elektroniskiem līdzekļiem, bet var izmantot manuālas sistēmas. Finiša līnijā ir jābūt foto finiša
aprīkojumam, kas palīdzēs noteikt vietas.
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4.3 Izslēgšanas sprints

Noteikumu Pielikums 6: 6 IZSLĒGŠANAS SPRINTS

6.1 Profils
Izslēgšanas sprinta profils ir individuālas vairāku kārtu liela ātruma sacensības, kurās sacenšas viens pret otru visās
kārtās, izņemot pirmo. Tas notiek pilsētas un parka vidē. Lai kvalificētos izslēgšanas sadaļai, ir paralēlas kārtas ar
intervāla startu. Ir viena vai vairākas izslēgšanas kārtas ar vairākiem paralēliem skrējieniem un kopējiem startiem, kur
vadošie skrējēji kvalificējas nākamajai kārtai. Visbeidzot, lai noteiktu uzvarētāju, notiek viens skrējiens ar kopējo startu.

6.2 Distances plānošanas apsvērumi
Sacensībām ir nepieciešama salīdzinoši neliela platība (īpaši, izmantojot arēnas caurskriešanu). Sacensībām jābūt
viegli saprotamām skatītājiem. Jābūt iespējai vismaz 70–80% no distances pārklāt ar TV kamerām. Distancēm
izslēgšanas kārtās var būt izkliede. Kā alternatīva standarta izkliedes izmantošanai, tiek izmantota distances izvēles
izkliede, kurā katram skrējējam pirms starta ir 20 sekundes laika, lai izvēlētos vienu no trim kartēm, katru ar atšķirīgu
distanci. Nepieciešama GPS izsekošana, un jāapsver iespēja izmantot bezkontakta atzīmēšanos.

6.3 Karte
Skatīt 1.3 Sprints.

6.4 Uzvarētāja laiks, starta intervāls un laika noteikšana
Uzvarētāja laiks sākotnējiem kvalifikācijas skrējieniem jābūt 8-10 minūtes. Izslēgšanas kārtām uzvarētāja laikam jābūt
6-8 minūtes. Finiša līnijā ir jābūt foto finiša aprīkojumam, kas palīdzēs noteikt vietas.

Piezīmes par sadaļu 6.1 iepriekš:
Izslēgšanas sprinta formāts sastāv no:
• Kvalifikācijas skrējiena no rīta un
• Izslēgšanas kārtas (sprinta kārtas) ar kopumā trim kārtām no rīta vai pēcpusdienā (pirmā izslēgšanas kārta)
un pusfināla un fināla vēlā pēcpusdienā.
• Skatīt arī šīs vadlīnijas Pielikumu 3
Piezīmes par sadaļu 6.2 iepriekš:
Distances plānošanas apsvērumi
•
•

•
•
•
•

Distances veidotas, ņemot vērā tehniski prasīgo sprinta distances koncepciju.
Izslēgšanas kārtās distancēs var iekļaut izkliedes/sadalīšanas sistēmu. Sekojošas divas izkliedes metodes
jāizvēlas, ja ir TV apraide:
a) nav izkliedes (ieteicams PČ un Pasaules kausa fināliem)
b) “Distances izvēles modelis”, kur katrs dalībnieks izvēlas vienu no trim iespējām
Starts un Finišs var būt dažādās vietās
Ja ir iespējams izveidot tehniski prasīgas distanču variācijas visām izslēgšanas kārtām, visām jābeidzas vienā
un tai pašā finiša zonā (viena arēna QF, SF un F).
Arēnas škērsošana iespējama, ja arēna fināliem atrodas tehniski sarežģītā apvidū. Pusfināliem un fināliem
finišam jābūt arēnā. Izslēgšanas kārtu starts var būt ārpus arēnas organizatorisku iemeslu dēļ (karantīna,
iesildīšanās utt.).
Pamatinformācija par kvalifikācijas organizēšanu Izslēgšanas sprinta sacensībām ir sniegta 3.pielikumā.

10

Vadlīnijas Sprinta plānošanai – Jūnijs 2020

5.Sprinta plānošanas īpašās iezīmes
Orientēšanās sprints pēc tās definīcijas ir liela ātruma ceļu orientēšanās pilsētas un/vai skrienama parka vidē. Tas
pārbauda sportistu spēju lasīt un tulkot karti sarežģītā vidē, kā arī plānot un veikt ceļa varianta izvēli skrienot lielā
ātrumā. Kontrolpunktu atrašanai nevajadzētu būt izaicinājumam; drīzāk spējai izvēlēties un realizēt labāko ceļu uz tiem.
Distance jāizveido tā, lai būtu nepieciešama pilnīga sportistu koncentrēšanās visu sacensību laiku.
Tas nozīmē, ka Sprint orientēšanās distancē jāsamazina to etapu skaits, kas nepiedāvā nekādas nozīmīgas ceļa
izvēles iespējas un visi orientieristi izvēlas to pašu ceļa variantu.
Labas Sprinta sacensības prasa
•
•
•
•

Apvidu, kas atbalsta formātu
Labu karti (precīza un labi vispārināta atbilstoši skrējēju vajadzībām)
Izaicinošas distances
Vispārīgu kārtību, kas nodrošina taisnīgumu un drošību

Sacensību teritorija
Apvidum jāpiedāvā dažādus izaicinājumus un jādod distanču plānotājiem iespējas izveidot distances, kas ļoti augstā
līmenī pārbauda dalībnieku orientēšanās prasmes, lēmumu pieņemšanas un fiziskās spējas. Jāizvairās no apvidiem ar
etapiem, kuri ļauj dalībniekiem virzīties taisnā līnijā starp kontrolpunktiem. Apvidum jāietver vismaz viena sarežģīta
pilsētas teritorija, kas nodrošina sarežģītas ceļa variantu izvēles ar lielisku skrienamību.
Nevajadzētu būt nevienam garākam gabalam ar sliktu skrienamību, un, ja tādi ir, tiem jābūt skaidri salasāmiem kartē un
parādītiem modeļa sacensībās. Biļetenos jāapraksta visi izmantotie marķējumi, kā arī skriešanas seguma veids, lai
skrējēji varētu izvēlēties pareizo apavu veidu.
Meklējiet piemērotu apvidu ar atvērtu prātu. Apkārtnes izvēlei izmantojiet dažādas bāzes kartes, ieskaitot aerofoto. Klīsti
pa dažādām vietām un ievēro visas to iespējas. Esiet sajūsmā, bet nepalieciet pie savas izvēles, ja tās neatbalsta visas
sacensībām izvirzītās prasības.

Jēdziens “detalizācija” ir noderīgs, lai to ņemtu vērā. Kreisajā pusē redzamais piemērs ir lieli, regulāri apvidus bloki, kur
ceļa izvēle būs vienkārša. Tam ir “liela precizitāte”, un šāda veida apgabali padara Sprinta distances sliktas. Labās
puses piemērs (no tās pašas kartes!) parāda “nelielu detalizāciju”, kur ir daudz sarežģītu īsu ceļa variantu izvēles un kur
nepieciešama augsta līmeņa lēmumu pieņemšana.
Bieži vien vairāk vai mazāk vizuāli ir iespējams pieņemt vai noraidīt apvidu, ņemot vērā tā detalizāciju.
Kad esat atradis piemērotu apvidu, savāciet nelielu cilvēku grupu, kas saprot Sprinta orientēšanās būtību, tās
izaicinājumus un ierobežojumus un iepazīstiniet viņus ar savām idejām. Esiet ļoti kritisks attiecībā uz apvidu un to, vai
tas varētu atbilst jūsu domāto sacensību līmenim.
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Atļaujas
Rakstiskiem līgumiem ar zemes īpašniekiem jābūt noslēgtiem krietni pirms sacensībām. Jābūt skaidram, kurš kādai
teritorijai piešķir piekļuvi, lūdzot atļauju teritorijas izmantošanai. Abām pusēm jābūt ļoti uzmanīgām, lai vienotos par
aizliegtajām teritorijām, un tās ļoti skaidri jānorāda kartēs, līgumu pielikumos. Ja ir paredzēts jebkāda veida maksājums,
par to arī jāvienojas rakstiski.
Piekļuves līgumos jāparedz karšu zīmētāju, plānotāju un kontrolieru piekļuve, kā arī ļoti stingri jānosaka, kad piekļuve ir
derīga, sākuma datumi un piekļuves beigas, kā arī visi izslēgtie periodi.
Ir ļoti svarīgi censties ievērot katrā posmā spēkā esošās vienošanās. Ir svarīgi, lai netiktu pārkāptas aizliegtās platības,
kad distanci plāno, marķē un kontrolē. Orientēšanās sportam ir laba reputācija. Saglabāsim to tādu.

Kartes un karšu zīmēšana
Kartes kvalitātei (precizitātei) un salasāmībai (vispārinājumam) ir liela nozīme orientēšanās Sprinta, tāpēc ir ļoti svarīgi
izvēlēties kartes zīmētāju ar pieredzi Sprinta karšu sagatavošanā. Turklāt, ir jābūt skaidrai šī karšu zīmētāja pieejamībai
dažas nedēļas pirms sacensībām gadījumam, ja ir nepieciešamas izmaiņas. Starptautiskais sprinta orientēšanās karšu
standarts (pašlaik ISSprOM 2019) ir pieejams IOF vietnē.
Distanču plānotājiem jāzina ISSprOM un vadlīnijas, kā zīmēt (noformēt) distances. Tā ir arī laba prakse, lai distanču
plānošanas programmatūras iestatījumi būtu korekti jau no plānošanas procesa sākuma. Sacensību konsultants un
kontrolieri veiks pēdējās pārbaudes ar karšu un distanču drukātajām versijām, tāpēc šīs versijas jādrukā uz tā paša
printera, ar kuru drukās sacensību kartes. Visas nepieciešamās korekcijas jāapstiprina sacensību konsultantam.

Distances garums
Orientēšanās Sprintā distances garums jānorāda kā īsākās taisnās līnijas garums no starta caur kontrolpunktiem līdz
finišam, novirzoties no fiziski nepārvaramiem šķēršļiem (ēkām, augstiem žogiem, ezeriem, nepārvaramām klintīm utt.),
aizliegtām platībām un marķētiem posmiem. Sacensību noteikumu 16. nodaļa nosaka uzvarētāja laikus katram
formātam. TV un tiešsaistes straumēšanas dēļ ir svarīgi ievērot saskaņoto sacensību grafiku.

Sacensību noteikumu 16.nodaļa: Distances
16.9/16.10 PČ un Pasaules kausam: Distances jāsaplāno tā, lai uzvarētāju laiki sievietēm un vīriešiem būtu
šādi:
12-15

min

Sprinta kvalifikācija

12-15

min

Sprinta fināls

12-15

min

Sprinta stafete katram etapam

55-60

min

Sprinta stafete visu etapu ātrāko laiku summa

8-10

min

Izslēgšanas sprinta kvalifikācija

6-8

min

Izslēgšanas sprinta kopējā starta skrējieni

16.11 JWOC un WMOC: TDistances jāsaplāno tā, lai uzvarētāju laiki sievietēm un vīriešiem būtu šādi:
12-15

min

Sprints
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Ņemiet vērā, ka, tā kā daudzas Sprinta/Pilsētas sacensības notiek uz cieta seguma (ieskaitot īsu zāli), labākie skrējēji
sasniedz ļoti līdzīgu ātrumu neatkarīgi no izmantotās teritorijas. Iepriekšējo rezultātu analīze rāda, ka labākie vīrieši
vidēji sasniedz 3.5 minūtes/km (sievietes - 4.1 min/km), ja distances garumi mērīti saskaņā ar IOF noteikumiem un
koriģēti atbilstoši augstuma kāpumam (100 m kāpums ir līdzvērtīgs 1 km attāluma).
Tas nozīmē, ka (koriģētais) distances garums, lai sasniegtu vīriešu uzvarētāja laiku 14 minūtes, ir 14/3.5 = 4.0 km.
Praksē tas var būt jāpielāgo nedaudz uz augšu vai uz leju, atkarībā no apvidus sarežģītības.

Distances plānošana
Atslēgvārdi:
•
•
•
•

Ātrums
Ceļa izvēle
Lēmuma punkti
Stress

Katram distanču plānotājam ir savs unikāls stils labu Sprinta distanču plānošanai. Daudzas labas distances, lai tās
izdotos, atkarīgas no komandas darba, kurā iesaistīti ciešā sadarbībā 1-3 distanču plānotāji, karšu zīmētājs un
kontrolieris ar sacensību konsultanta atbalstu. Distanču plānotāju pienākums būs izstrādāt kvalitatīvas distances un
sacensību konsultants un kontrolieri pārliecināsies, ka tiek ievērotas vadlīnijas un noteikumi.
Pirms plānošanas process sākas, distanču plānotājam vajadzētu labi iepazīt apvidu un tā īpašības. Vecā karte, aerofoto
vai pat celtniecības kartes no pilsētas vai pašvaldības ir labs sākumpunkts. Novērojiet visus satiksmes mezglus vai
autostāvvietu izmantošanu un to, kā tie tiek izmantoti plānoto sacensību laikā (piemēram, svētdien no pulksten 9:00 līdz
13:00). Vai tos vispār ir iespējams izmantot, vai arī šīs teritorijas ir jādefinē kā aizliegtas? Žogi, gaiteņi un nojumes
jāpārbauda, vai tās neietekmēs sacensības, un, ja tā, tad kādā veidā. Katra šajā brīdī izdarītā piezīme būs noderīga,
sākot plānot distances. Kad sacensību karte sāk kļūt gatava, ir svarīgi to atjaunināt pēc katra apvidus apmeklējuma ar
pamanītajām izmaiņām.
Kad ir pienācis laiks sākt distances plānošanu ar faktisko sacensību karti, plānotājam jāizpēta tās papīra izdrukas, kā
arī uz datora ekrāna. Sacensību dalībnieks pieņem lēmumu, pamatojoties uz kartē redzamo, tāpēc katrā stadijā
distanču plānotājam jāaplūko savu veikto plānojumu pareizā mēroga kartē.
Esiet atvērts. Sāciet plānošanu, izstrādājot atsevišķus, iespējami vislabākos etapus ar izcilām ceļa variantu izvēlēm.
Izmantojiet savu kontrolieri un sacensību konsultantu kā pretiniekus, lai uzlabotu savas idejas un domāšanu. Pat
trakākās idejas plānošanas sākuma posmā var kļūt par distances “dimantiem”. Atcerieties, jo vairāk skatīsities uz
konkrēto etapu, jo acīmredzamāks būs tā risinājums.
Galvenās iezīmes:
•
•
•
•
•

Godīgums, godīgums, godīgums! - paturiet prātā
Lēmumu pieņemšanas augsts ātrums
Lasāma karte
Distances, kas plānotas, lai samazinātu skrējēju iespēju pārkāpt robežas - ja ir iespējamība, ka tas notiks,
jāizmanto lente, lai to novērstu
Ne mīkla, ne arī tikai skriešana!

Cik labi ir orientēšanās etaps definēts?
Iespēju ir daudz, taču kopumā tas piedāvā vairākas ceļa variantu izvēles iespējas un/vai izaicinošu izpildi. Tas var būt
garš vai īss, bet tas prasa labākās iespējamās izvēles uztveršanu un realizāciju. Ceļa varianta izvēles etaps nav labi
izstrādāts, ja visi izvēlas realizēt vienu un to pašu variantu. Parasti elites orientieristi var pareizi atrisināt jebkura veida
ceļa varianta izvēles problēmu, ja tas atrodas pilsētas vidē, kas ir kartēta pareizā veidā. Labi izplānotu etapu var realizēt
ar kartē atrodamu informāciju.
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Tādējādi distanču plānotājam jāplāno etapi, kur dalībniekiem atrast ātrāko ceļa variantu ir sarežģīti, bet ne negodīgi.
Vēl viens distances kvalitātes rādītājs ir tas, cik daudz ir lēmumu pieņemšanas punktu. Lēmuma pieņemšanas punkts ir
vieta trasē, kur skrējējam ir jāizvēlas pa kuru ceļu iet - taisni, pa kreisi, pa labi utt. - un jo vairāk lēmuma pieņemšanas
punktu, jo vairāk kritērijam, ka “distancei vajadzētu būt tādai, lai tā prasa pilnu sportistu koncentrēšanos sacensību
laikā” tā atbilst.
Zemāk esošais etaps, pirmkārt, parāda, ka ir iespējama liela ceļa variantu izvēle, un, otrkārt, ka etapā ir nepieciešami
ļoti daudzi lēmumi. Ir arī grūtāk atrast labākos ceļa variantus, ja ceļa variantiem ir neregulāra forma.

Citi punkti
Atstājot kontrolpunktu 180° vai "ņemot" kontrolpunktu no aizmugures, orientieristiem bieži rodas problēmas.
Var būt gadījumi, kad etaps ir ideāls tikai no viena konkrēta punkta līdz otram.
Diagonālie etapi pāri ēku blokiem parasti ir labāki nekā taisnā leņķī šķērsojoši etapi.
Gari etapi ir garlaicīgi, ja ir nepieciešams maz orientēties. Zemāk esošajam etapam ir neliela ceļa variantu
izvēle, bet apmēram 90% no tā garuma nav nepieciešama koncentrēšanās vai nepieciešama maza
koncentrēšanās. Tāpēc tas ir ļoti slikts etaps!

•
•
•
•

•

Etaps ar dažādiem augstuma kāpuma variantiem nodrošina arī ceļa variantu izvēli (skatīt zemāk).
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Ja iespējams, jāizvairās no daudzlīmeņu ēku izmantošanas distanču plānošanā. Jābūt ļoti piesardzīgam, izmantojot
tuneļus vai autostāvvietas dažādos līmeņos, piemēram, lai tie būtu nepārprotami, it īpaši ņemot vērā ātrumu, ko
izmanto orientēšanās sprintā.
Kā noteikts ISSprOM, “Pilsētu teritorijās ir izplatītas daudzlīmeņu struktūras, piemēram, tilti, nojumes, pazemes pārejas
vai pazemes ēkas. Vairāk nekā viena līmeņa kartogrāfiskais attēlojums ir diezgan sarežģīts. Tādējādi kartē jāatspoguļo
tikai galvenais ‘skriešanas’ līmenis. Tomēr kartē jābūt attēlotām dalībniekiem svarīgas pazemes pārejas (piemēram,
pazemes pārejas, apgaismoti tuneļi) vai estakādes (piemēram, tilti). Sarežģīti daudzlīmeņu situāciju attēlojumus
ieteicams parādīt biļetenā.”
Ideālā gadījumā ātrākais ceļa variants nedrīkst būt tas, kas izskatās visredzamākais ar ātru skatienu apskatot etapu,
taču, jābūt iespējamam saprast, kurš ceļa variants ir ātrākais, rūpīgi to apsverot.
Ir dažādi triki, lai kartē veidojot līniju, kas apzīmē etapu, ceļa variants izskatītos īsāks nekā patiesībā tas ir; pārbaudiet
etapu ar cita orientierista skatījumu, lai to saprastu. Šajā piemērā parādīts viens risinājums:-

Pirmajā piemērā (pa labi) redzams etaps, kurā ceļa variants pulksteņrādītāja
kustības virzienā izskatās acīmredzams (63m pretstatā 91m pretēji pulksteņrādītāja
kustības virzienam), it īpaši tāpēc, ka skrējēji ieradīsies 1. no rietumiem un turpinās
tajā pašā virzienā, kad viņi iziest no 1. Rezultātā tas ir slikts etaps, jo praksē nav ceļa
variantu izvēles.
Labu etapu plānošana ir saistīta ar lielu kontrolpunktu apļu “pavirzīšanu”, lai
maksimāli palielinātu izaicinājumus izvēloties ceļa variantus.
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Otrais piemērs (pa kreisi) parāda numur 2 pārvietošanas uz nepārvaramas sienas
iekšējo stūri ietekmi. No pirmā acu uzmetiena šķiet maz atšķirību starp pulksteņrādītāja
virziena un pretēji pulksteņrādītāja virzienam ceļa variantiem, taču papildu virziena
izmaiņas, kas saistītas ar iepriekšējo, padara to garāku par 91m līdz 77m.
Etapu tas ir daudz uzlabojis, jo īpaši tāpēc, ka, atstājot 1., ir nepieciešama 145˚ virziena
maiņa, tādējādi izpildot IOF kritēriju, ka “visredzamākajai izejai no kontrolpunkta nav
obligāti jābūt visizdevīgākajai”. Pretkustība ir pieļaujama Sprinta plānošanā!
Daudzi dalībnieki baidās no S formas ceļa varianta izvēles, izmantojiet to savā labā
(vienlaikus izvairoties no asiem stūriem)
Ir jāmēra katra etapa visi ceļa varianti. Atšķirība starp tiem nevar būt vairāk par 20 metriem vai 4-5 sekundēm, kas ir
būtiska atšķirība sacensībās. Protams, dalībniekiem arī jāizvērtē pagriezieni, kāpnes, pamats un daudzas citas lietas.
Visu etapu apvienojums dos priekšstatu par to, cik liela platība ir jarezervē sacensībām. Prasīgākās un labākās daļas
distances laikā var izmantot vairākas reizes, ja nepieciešams, mainot karti. Svarīgi ir tikai tas, cik laba ir dažādu etapu
kombinācija. Ja tiek izmantota bezkontakta atzīmēšanās, būs liela atšķirība, ja dalībnieks vienkārši izskries cauri
kontrolpunktam vai pagriezīsies un sāks nākamo etapu no nulles ātruma.
Neizmantojiet kontrolpunktu vietas, kur ir iespējama “atzīmēšanās” caur nepārvaramu objektu (piemēram, noliecoties
virs dzīvžoga).
Kopsavilkums:
•
•
•
•
•

jābūt PILSĒTAS vai PARKA teritorijā (meža sprints vienkārši nav godīgs - atsaucoties uz to, kā apvidus var tikt
interpretēts kartē; jebkura meža distancei nepieciešama arī "meža" orientēšanās, kas atšķiras no orientēšanās
skaidri noteiktās vai atklātās vietās)
maksimāls ĀTRUMS (skrējējiem nevajadzētu likt staigāt; problēmas jāspēj atrisināt, ātri skrienot)
pamatoties uz DAUDZĀM CEĻA VARIANTU IZVĒLĒM, kas pārsvarā ir vienkāršas (pa labi/pa kreisi/taisni);
gari viltīgi un sarežģīti etapi bieži ir labākie etapi (skat. 1. pielikumu), taču tie ir rūpīgi jāplāno, lai novērstu
veiksmes elementu.
SKAIDRAS KONTROLPUNKTU VIETAS - kontrolpunktu aprakstiem jābūt skaidriem un nepārprotamiem
NEKĀDU SLAZDU ar nodomu

Pārbaude
Visas distances jāpārbauda pirms sacensībām. Ir jāpārbauda, vai viss ir kārtībā un darbojas pareizi. Par jebkādām
novirzēm vai problēmām jāziņo nekavējoties, un iepriekš jāpārbauda ierastā rutīna iespējamo pēdējā brīža problēmu
risināšanai. Distances jāpārbauda tajā pašā nedēļas dienā un laikā kā sacensību programmā, lai pārbaudītu, vai
iespējams, ka satiksme, novietotie transportlīdzekļi, liels gājēju skaits utt. varētu traucēt distances realizāciju.
Jāidentificē visi iespējamie aizliegtie īsceļi, tie atbilstoši jāiezīmē kartē, iespējams jānomarķē vai kā citādi jānorobežo,
kā arī rūpīgi jāuzrauga sacensību laikā, lai samazinātu diskvalifikācijas riskus.
Arēnas atrašanās vieta ir galvenā, plānojot sacensības. Sprinta sacīkstēm pilsētas centros un pilsētu teritorijās,
visticamāk, būs nepieciešama satiksmes regulēšana, kas prasīs rakstiskas vienošanās ar varas iestādēm un/vai zemes
īpašniekiem. Šīs vienošanās būtu jānoslēdz ilgi pirms sacensībām, esot arī ļoti detalizētiem par barjerām, satiksmes
virzieniem utt. Ir arī ļoti svarīgi savlaicīgi pārbaudīt visus iespējamos būvdarbus, lielākos ceļa remonta darbus vai citas
darbības, kas varētu ietekmēt distances sacensību dienā.
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TV prasības ir būtisks faktors, kas jāiekļauj, plānojot distances. TV producentam un distanču plānotājiem ir jāsazinās
jau distanču plānošanas norises agrīnā stadijā, pretējā gadījumā risks, ka nāksies pārskatīt daudzas distances un
izvēlētos kontrolpunktus, ir ļoti augsts. Kameru vietas, fons, kabeļi un saules novietojums ir faktori, par kuriem lielākajai
daļai distanču plānotāju ir maz vai nav pieredzes. Cieša sadarbība starp TV komandu un distanču plānotāju nodrošinās
gan labas distances, gan labu TV producēšanu.
Nav pārāk daudz ierobežojumu orientēšanās sprinta distancei. Ja ar distances izveidošanu ir problēmas, iespējams, ir
vērts apsvērt karšu maiņas iespēju, iespējams škērsojot arēnu.
Plānotajai distancei ir atļauts izskatīties “neglīti” vai neveikli ar asajiem leņķiem un krustojumiem, taču tam jābūt skaidri
salasāmam no kartes. Paturiet prātā iespēju apgriezt karti vai apmainīt karti sacensību laikā, ja tas palīdzēs, un, ja
nepieciešams, ir svarīgi, lai karte to skaidri norādītu un arī to izskaidrot gala biļetenā. Pēc karšu apmaiņas nākamajam
etapam nevajadzētu būt pārāk izaicinošam, lai dalībniekiem būtu iespējams saglabāt pilnu tempu, ja vien pēc apmaiņas
nav obligāts posms, kur dalībniekam ir iespējams izlasīt nākamo etapu, ja tas varētu būt vairāk izaicinošs.

Mākslīgie žogi un marķētās aizliegtās platības
Dažreiz ir nepieciešama „apvidus pārveidošana”, lai nodrošinātu skatītāju zonu vai sabiedrības aizsardzību, vai arī var
būt nepieciešama „distances uzlabošana”, lai padarītu to sarežģītāku.
Apvidu var veidot, izmantojot 1) metāla vai koka/plastmasas nožogojumus, 2) nomarķējot slēgtu šauru eju vai
izmantojot iepriekš minētās metožu kombinācijas.
Pamatprincips un prakse ir tāda, ka dalībniekam ir jābūt skaidram, vai ir atļauts šķērsot kartē parādītu objektu vai nē.
Jāsakārto arī visas neskaidrās distances daļas.
Katra mākslīga distances veidošana ir jāpārdomā ļoti rūpīgi. Vai tā kalpos savam mērķim, vai tā ir nepieciešama
distances uzlabošanai vai sabiedrības drošībai, vai zemes īpašnieka vēlmēm utt.? Atcerieties, ka lielāks risks
sacensībām ir, ko rada mākslīgo šķēršļu veidošanas centieni parasti sacensību rītā. Kontrolieriem un sacensību
konsultantam tie jāpārbauda un objekti visu sacensību laiku ir jāuzrauga, lai pārbaudītu, vai tie nemainās.

Robežas jānomarķē ap visiem objektiem, kas uz kartes ir atzīmēti kā
aizliegti, bet apvidū tas nav acīmredzams. Ja jūs domājat, ka ir
nepieciešams marķējums, tad tas parasti norāda, ka tā ir! Marķēšana ir
nepieciešama, ja veģetācija var būt neskaidra (zems krūms, neiezīmēta
sprauga dzīvžogā, nogriezta veģetācija utt.). Arī neskaidra robeža vai ļoti
zems nepārvarams mājas žogs ir jānomarķē, lai paskaidrotu, ka tos
nevar šķērsot. Tikai atgādinājums: pārliecinieties, ka sacensību karte
visās detaļās atbilst katram mākslīgajam objektam.
Kartes izgriezums parāda vienu no daudzajām distancēm, kas netālu no
sacensību finiša iegāja dažos dekoratīvajos dārzos, kur gan olīvzaļā
puķu dobes krāsa, gan nepārvarama dzīvžoga apzīmējums norāda, ka
skrējēji nevar skriet taisni starp kontrolpunktiem.
Katra robeža tika iepriekš nomarķēta, lai to pastiprinātu, un tiesneši vēroja, lai atzīmētu ikvienu, kurš mēģina pārkāpt
aizliegumus.
Interesanti atzīmēt, ka aizliegtās platības un nepārvaramie līnijveida objekti parasti uzlabo Sprinta apvidu, jo tie
nodrošina vairāk ceļa variantu izvēles iespēju.
Mākslīgo objektu izveidošanai ir jāsagatavojas savlaicīgi, piemēram, kas ir vajadzīgs un cik ilgs laiks būs vajadzīgs to
izveidošanai.
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Ceļa šķērsošana ir viens no problemātiskajiem distanču plānošanas punktiem. Dalībnieku drošība ir vissvarīgākā, tāpēc
distance ir jāplāno tā, lai katrs šķērsojums tiktu uzskatīts par drošu. Etapu plānošana tā, lai skrējēji šķērsotu ceļu pa
diagonāli, palīdz sasniegt šo mērķi.
Gadījumos kad dalībniekiem jāšķērso konkrēta vieta, protams, obligāti skaidri jānorāda kartē, kur un kā škērsošanas
vieta izvietota. Pārliecinieties, ka tajā šķērsošanas vietā nav dalībnieku, kas skrien pretējos virzienos.

Distances veidošanas pabeigšana
Distances veidošanas pabeigšana ir laikietilpīgs uzdevums. Ideālā gadījumā kartē un distancēs netiek veiktas izmaiņas
pēc distanču veidošanas pabeigšanas. Pirms starta ieteicams atkārtoti pārbaudīt, vai attālumi starp kontrolpunktiem
atbilst sacensību noteikumiem. Ir ieteicams noteikt pēc iespējas atšķirīgākus kontrolpunktu kodus blakus esošajiem
kontrolpunktiem, lai izvairītos no nepareizas atzīmēšanās.
Kontrolpunktu apļu pārtraukšana ir saprātīgi jāapsver, no kurienes dalībnieki nāks un kurā virzienā viņi dosies. Ja zem
apļa ir kaut kas svarīgs, tas ir jāpārgriež. Arī kontrolpunktu aprakstiem jābūt precīziem. Piemēram, vai apraksts sniedz
dalībniekam vislabāko priekšstatu par vietu, kur kontrolpunkts atrodas. Kad apļi tiek sagriezti, ir laiks rūpīgi apsvērt
katru etapu un pārbaudīt, vai līnijas starp kontrolpunktu apļiem arī nav jāpārtrauc. Atkal nekas būtisks nedrīkst būt
paslēpts zem distances apzīmējuma.
Kontrolpunktu numuriem jābūt loģiski izvietotiem. Ļoti uzmanieties ar to ievietošanu kartē lai nemulsinātu par ceļa izvēli
un jo īpaši par kontrolpunktu secību, ja kontrolpunkta numurs ir novietots nepareizā pozīcijā. Dažreiz tas nav viegli, ja
karte ir maza un kontrolpunkti atrodas tuvu viens otram. Pārbaudiet, vai numuri neaizsedz svarīgu informāciju kartē.
ISSprOM 2019 ļauj izmantot baltas apmales ap numuriem. Tas ir problemātiski, ja tie nejauši aizsedz kaut kur kartē
atļautu eju.

Sacensību rītā
Dažās vietās riteņbraukšana pa apkārtni ir labs veids, kā distanču plānotājam pārbaudīt kontrolpunktus. Atcerieties to
rezervēt arī kontrolieriem!
Distanču plānotājam sacensību dienā nevajadzētu veikt nekādus papildu uzdevumus. Visas sacensības panākumi ir
atkarīgi no distanču plānotāju darba no pirmā starta līdz pēdējā finišam. Jums stingri jāpievērš uzmanība distančem,
kontrolpunktiem un apvidum. Pirms sacensību dienas (piem., iepriekšējā dienā) distanču plānotājam jāiesniedz kartes
un kontrolpunktu apraksti Starta personālam, un distanču faili tiek izsniegti IT dienestam rezultātu sistēmai. Distanču
plānotājiem arī jāinformē finiša būvniecības personāls, kā viņi vēlas novietot pēdējo kontrolpunktu un obligāto posmu
līdz finišam.

Kontrolpunkti, vārti, žogi un marķējums
Labā prakse ir veikt visu pēdējā brīža darbu pārbaudes sarakstu. Tajā ir visi obligātie uzdevumi, tostarp vārtu pārbaude,
kas paliek atvērti (vai aizvērti), marķēšana utt. Visi uzdevumi, kurus var veikt iepriekšējā dienā, samazinās spiedienu,
taču tie joprojām ir jāpārbauda arī sacensību dienā! Marķējums, piemēram, bieži ir jānospriego.
Atkarībā no sacensību platības, 2-3 cilvēku sastāvā komandas izveidošana palīdzēs, lai sagatavotu kontrolpunktus. Ir
labi, ja katram kontrolpunktam ir fotoattēli, kas parāda, kur distanču plānotāji vēlas kontrolpunkta un atzīmēšanās ierīču
izvietošanu. Skriešanai jābūt atļautai no visām pusēm. Distanču likšanas komandai savam darbam jāsagatavojas
iepriekš, lai viņiem līdzi būtu visi nepieciešamie instrumenti un materiāli (līmlente, naglas, koks utt.). Sacensību laikā
vismaz viena komanda ar velosipēdiem (?) kontrolē visu sacensību teritoriju, palīdzot saglabāt visas ierīces un
kontrolpunktus savās vietās. Atcerieties, ka sacensību laikā kontrolpunktus nevar pārvietot vai mainīt, pretējā gadījumā
tas ietekmē sacensību godīgumu.
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Distanču plānotāji ir atbildīgi par visu veicamo darbu, tāpēc viņiem jāzina visas problēmas, kas radušās procesa laikā.
Tāpat viņi ir jāinformē, kad viss ir gatavs sacensībām. Kontrolieriem sacensību dienā jābūt laikam savam darbam. Viss
process jāpabeidz vismaz stundu pirms pirmā starta.
Kontrolpunkta konstrukcijai jābūt pietiekami izturīgai, lai tā izturētu visu sacensību laiku nesalūstot.
Marķējumam jābūt redzamam un apmēram 1 metru augstam, un tam jābūt taisnam un labi nospriegotam. Bez
teikšanas, marķējums kā arī žogi ir precīzi jānovieto tā, lai tie atbilstu tam, kur tie parādīti sacensību kartē.
Katrs kontrolpunkts ir jāuzmana un tas jāplāno krietni pirms sacensībām, lai visi zinātu savu uzdevumu un to, kā tas
jādara. Viņiem jāveic personīga instruktāža, norādot arī vietu, kur tiesnesim vajadzētu stāvēt sacensību laikā. Viņu
uzdevumi var atšķirties - kāds kontrolē aizliegtās platības, daži var garantēt drošību, bet citi - to, ka kontrolpunkti paliek
vietā un neapgāžas. Var būt arī jebkura iepriekš minētā kombinācija.
Ir ļoti svarīgi, lai pirms sacensību sākuma distanču plānotāji visiem darbiniekiem sniegtu īsu instruktāžu. Tas motivēs un
liks personālam pēc iespējas labāk veikt savu darbu. Šis ir piemērots laiks, lai sniegtu jebkādu papildu informāciju par
uzdevumiem pēc sacensībām.
Visiem tiesnešiem jāapzinās, ka viņu darbs var ietvert dalībnieku diskvalifikāciju. Viņiem tiks izsniegta papīra lapa, kur
viņiem būs jāieraksta visi sacensību laikā pamanītie noteikumu pārkāpumi. Foto pierādījumi var būt nepieciešami vēlāk
domstarpību gadījumā. Par noteikumiem, kas var ietekmēt dalībnieku diskvalifikāciju ir jābūt vienotai izpratnei.

Pēc sacensībām
Ir laba prakse, ja jums ir plāns, kā rīkoties pēc sacensībām. Kāds ir grafiks, kā visu nogādāt līdz finišam? Jāapzinās, ka
organizators ir atbildīgs par visu satīrīšanu un sakārtošanu, un to visu novērtēs. Bez izņēmumiem. Lai būtu labs
organizators, ir vajadzīgas arī atsauksmes no dalībniekiem, un tās ir kaut kādā veidā jāsniedz. Vai ir nepieciešams
sagatavot atsauksmes no dalībniekiem par ceļa variantu izvēlēm (RouteGadget vai tamlīdzīgi)?
Atcerieties sniegt pozitīvas atsauksmes saviem brīvprātīgajiem par paveikto lielo darbu!!!!

6. Plānošana priekš TV un GPS
GPS izsekošana sacensībām ar TV pārklājumu
GPS izsekošana jāpiedāvā visās pasaules klases sacensībās. Lai pārbaudītu signāla uzticamību, plānošanas posmā
visas distances ir jāveic, izmantojot tāda veida GPS izsekošanas iekārtu, kāda tiks izmantota sacensībās.

1. Uzziniet, vai ir vietas, kur mobilo datu pārklājums ir slikts. Plānojot TV pārraidi, jāņem vērā visas teritorijas ar
sliktu mobilā tīkla pārklājumu. Piemēram, plānojiet nerādīt tiešraides GPS atsevišķos posmos individuālā starta
skrējienos. Stafetēm to var izdarīt, parādot GPS ar palielinātu kavēšanos šajās zonās, taču tas ir rūpīgi jāplāno
un ideālā gadījumā no šiem apgabaliem, ja iespējams, vajadzētu izvairīties, plānojot distanci.
2. Uzziniet, vai ap kādu no kontrolpunktiem ir GPS neprecizitātes. Ja ap kontrolpunktiem ir lielas neprecizitātes,
piem., ja GPS līnija neiet cauri kontrolpunkta centram, dažos GPS izsekošanas programmatūras risinājumos
var veikt korekcijas priekš TV producēšanas.

Plānojot intervāla startu sprinta sacensībās, parasti ir divas TV sekcijas apmēram 1/3 un 2/3 (var kombinēt ar arēnas
šķērsošanu) no distances. Papildus, bildes no pēdējā etapa un finiša ir jāparāda.
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Attēli no Starta zonas parasti tiek rādīti sacensību sākumā. Bet tad, kad notiek arī darbība finišā, uzmanība jāpievērš
finiša posmam.
Papildinformāciju par to var atrast WOC rokasgrāmatas 33. nodaļā un IOF TV rokasgrāmatā https://orienteering.sport/
iof/communication/

7. 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 kā parādīts zemāk.

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, jūs varat pārvietot kameru uz citu kontrolpunktu starp skrējieniem (mazāk kameras
nepieciešamas).
TV skatītājiem vajadzētu viegli spēt atšķirt dažādus etapus, ja distancē ir vairāki TV etapi.
Foto kontrolpunkti jākombinē ar TV kontrolpunktiem.
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.

20

Vadlīnijas Sprinta plānošanai – Jūnijs 2020

TV posmu skaitam jābūt vienādam gan vīriešiem, gan sievietēm. 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

Sprints

2-3

1-3 kameras katram posmam

Izslēgšanas sprints

2-3

1-3 kameras katram posmam

Sprinta stafete

4-5

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.
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 (IT) 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.

8. Mediji un skatītāji
Mediji
Ikvienam ir atļauts iekļūt sacensību zonā Sprinta sacensībās, tāpēc nav ierobežojumu, kur fotogrāfi var fotografēt.
Tomēr tiesnešiem joprojām ir jānodrošina, lai dalībniekiem ir brīvs ceļš ienākt kontrolpunktā un iziet no tā.
Skatītāji
Medijiem un skatītājiem sacensību teritorijā ir atļauts būt visur.
Distanču plānotājam, plānojot distances, jāņem vērā fakts, ka sacensību laikā, apstākļi ar skatītājiem var mainīties.
Kontrolpunktu tiesnešiem vienmēr jānodrošina, ka dalībniekiem ir brīvs ceļš, ienākot kontrolpunktos un izejot no tiem.
Lai uzturētu skatītāju interesi, jābūt arēnas škērsošanai. Distanču plānotājam arī jāapsver, vai ir iespējams Starts arēnā.
Tas sniedz papildu piedzīvojumu medijiem un skatītājiem.
Alternatīva vai papildinājums arēnas koridoram ir skatītāju kontrolpunkts, kuru var redzēt no arēnas. Skatītāju
kontrolpunktam jābūt starplaika kontrolpunktam, lai atvieglotu komentētāja darbu.
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9. 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.
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.
Distanču plānošana kā process ir pakļauts kļūdām, tāpēc steiga ir distanču plānotāja vissliktākais ienaidnieks. Ļoti
svarīgi ir sākt pietiekami agri un atvēlēt tik daudz laika, cik nepieciešams. Kontrolieriem un sacensībi konsultantam ir
jānovērtē arī distanču agrīnās versijas, tāpēc viņiem ir jābūt pietiekami daudz laika, lai veiktu savu svarīgo darbu.
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 approves the courses after assessing their quality, including degree of difficulty, control siting and
equipment, chance factors and map correctness
o checks any course splitting method and course combinations
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.
Distanču plānošanas galvenais elements ir sākt pietiekami agri un atvēlēt pietiekami daudz laika darbam. Distanču
plānošanas projekta vadības rīks ir Excel darbgrāmata, kuru ieteicams izmantot visiem distanču plānotājiem. Tajā ir
iekļauta laika grafika lapa ar darbību sarakstu, kas jāpārvalda no paša sākuma līdz sacesnības beigušās. Lapā ir
atrodamas daudzas funkcijas papildus tām, kas minētas iepriekš. Distanču plānotājam savlaicīgi jāidentificē šo funkciju
veicēji pirms aktivitātes veikšanas.

Distanču plānošanas projekta pārvaldības rīkā darbgrāmatā ir vairākas cilnes. Konsekventi lietojot šīs cilnes, distanču
plānotājam un distanču kontrolierim ir kopīgs ietvars, lai pārliecinātos, ka tiek risināti visi jautājumi.
Rīka cilnē Laiks pirmajā kolonnā ir norādīts, pirms kura no sacensību konsultanta apmeklējumiem augsta līmeņa
sacensībām ir plānots veikt uzdevumu. Ideālā gadījumā sacensību konsultants savas vizītes laikā izņems
kontrolsarakstu un saņems pierādījumus un apliecinājumu, ka uzdevumi ir izpildīti.
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Distanču plānotāja kontrolsaraksts
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Iegūsti vispirms atļaujas izmantot apvidu un sacensību centra teritoriju
kartes zīmēšanas un distanču drukāšanas grafiks
informē kontrolierus un sacensību konsultantu par visiem plāniem un izmaiņām, kas attiecas uz sacensībām
zini orientēšanās noteikumi
nemēģini visu izdarīt pats. Izveido labu, strādīgu komandu
sastādi detalizētu visa veicamā grafiku
izveido plānoto koridoru tematisko karti, pamatojoties uz diskusijām ar zemes īpašniekiem
atteikties no teritorijām, kas nav piemērotas
atrast sacensību formātam atbilstošus kontrolpunktus un saplānot distances
regulāri tiecies ar savu komandu, lai atjauninātu visu informāciju
pietiekami savlaicīgi dabū visu informāciju un failus kas nepieciešams priekš IT
norīko kādu, kurš sacensību laikā palīdzēs IT
dod savu ieguldījumu sacensību centra projektēšanā
nosaki speciālos kontrolpunktus (mediji, VIP, starplaiki, atspirdzinājumi, pirmā palīdzība, utt.)
pārbaudi kontrolpunktu aprīkojumu krietni pirms sacensībām
atbildi par kontrolpunktu novietošanu un konstrukcijām
pārliecinies, ka ir pietiekami atzīmēšanās vienību
organizēt VISU izdrukāto karšu un kontrolpunktu aprakstu pārbaudi
pārbaudīt visas sakaru ierīces, kas nepieciešamas sacensību laikā
organizēt kontrolpunktu pārbaudi un uzraudzību sacensību laikā
organizēt obligāto posmu, šķērsošanas vietu un eju marķēšanu
sastādi plānu, kas jādara pēc sacensībām
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Pielikums 1: “Gari viltīgi sarežģīti etapi bieži
ir labākie etapi”
… bet rūpīgi jāplāno, lai novērstu veiksmes elementu.

Etaps no 2. uz 3. un no 8. uz 9. ir ļoti tehnisks un ietver detalizētu kartes lasīšanu, lai atrastu optimālos ceļa variantus.
Vai veiksme vai labs lēmums palīdzēs skrējējam tos atrast? Labs lēmums ir atbilde šeit!
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Pielikums 2: Kā vērtēt Sprinta distances
kvalitāti
Neatkarīgi no tā, vai esat plānotājs, kontrolieris vai dalībnieks, jūsu baudījums jebkurā Sprinta sacensībās ir atkarīgs
vairāk no to kvalitātes nekā no cita; bet ko mēs saprotam ar “kvalitāti”? Atbilde ir divos faktoros - apvidus un plānošana.
Pieņemot, ka izvēlētais apvidus ir atbilstoša standarta, labi plānotiem Sprinta distancēm parasti ir šādas īpašības:

Vidējam etapa garumam jābūt īsam, parasti no 120m līdz 180m.
Ir biežas virziena maiņas (mazas krustojošās cilpas ir labas).
Var būt gari etapi, ja vien to realizācija ir saistīta ar lielu skaitu lēmumu pieņemšanām visa ceļa garumā.
Arī pretkustība var sagādāt labus izaicinājumus; bet izvairieties no iespējas, ka tā var izraisīt savstarpējas
sadursmes starp ienākošiem un izejošiem skrējējiem, ja platība ir ierobežota.
Mērķis ir panākt, lai katra etapa izaicinājums būtu ceļa varianta izvēle, īpaši pilsētas teritorijā. Lai to panāktu,
kontrolpunkti bieži būs jānovieto ļoti rūpīgi.

•
•
•
•
•

Bet cik viegli plānotājiem un kontrolieriem ir pārbaudīt, vai šie mērķi ir sasniegti? Kāds kvalitatīvs līdzeklis būtu
lietderīgs, tāpēc šāda skala ir izstrādāta kā raupja pārbaude un tiek ņemts vērā Sprinta distances katra etapa vērtība vai
cits:
Punkti

Pilsētas

Ne pilsētas

0

Maza vai nav ceļa variantu izvēles

Vienkāršs etaps ar minimālu nepieciešamību
orientēties

1

Divi līdzīgi varianti, viegli identificējami

Viegla ceļa varianta izvēle ar nelielām
tehniskām detaļām

2

Vairāki iespējamie ceļa varianti vai viens garāks ceļa
variants, kuru realizēt ir sarežģīti - nepieciešama
domāšana

Ceļa varianta izvēle nav uzreiz acīmredzama
un/vai kāds tehnisks izaicinājums

3

Sarežģīta ceļa variantu izvēle/nepieciešama detalizēta
orientēšanās - daudz lēmumu pieņemšanas punktu

Sarežģīta ceļa variantu izvēle/nepieciešama
detalizēta orientēšanās - daudz lēmumu
pieņemšanas punktu

Tabulā aprakstīts, kā katra etapa tehnisko izaicinājumu var kvantitatīvi novērtēt četru punktu skalā (no 0 līdz 3). Pilsētā
un ārpus tās ir dažādi izaicinājumu veidi, tāpēc tabula attiecīgi tiek sadalīta divās kolonnās. Vērtēšanas piemēri ir sniegti
nākamajā lappusē.
Nākamais solis ir pievienot katram etapam “atzīmes”, lai nonāktu pie distances kopsummas. Jo lielāka summa, jo
"labāka" distance - iespējams pārsteidzīgs apgalvojums, bet tāds, kurā ir daudz patiesības, jo liela summa veidojas gan
no etapu daudzuma, gan no etapu kvalitātes.
Labai Sprinta distancei jābūt ar lielam skaitam etapu (“vidējam etapa garumam jābūt īsam”) un tiem būs daudz ceļa
izvēles variantu un arī virziena maiņas, tāpēc ir iesaistīts gan etapu daudzums, gan etapu kvalitāte. Tādējādi kopējā
distances atzīme sniedz labu tās vispārējās kvalitātes novērtējumu.
Kopējais punktu skaits, kas pārsniedz 20, labi korelē ar distancēm, kas tiek vērtētas kā baudāmas un izaicinošas. Zem
15 distance iespējams nebūs.
Tātad, kā šo rīku var izmantot? Pirmkārt, plānotāji var novērtēt katru sagatavoto distanci, lai palielinātu to punktu skaitu
(skaidrs, ja tiek plānots dažāda garuma distanču komplekts, piemēram, WMOC, rezultāti pirms to salīdzināšanas
jāpielāgo proporcionāli garumam).
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Protams, kontrolieri un sacensību konsultanti var izmantot rīku, lai novērtētu distanču kvalitāti, bruņojoties ar
kvantitatīvu veidu, kā konsultēt plānotājus par iespējamiem uzlabojumiem.
Tālāk tiek sniegti katras kvalitātes piemēri (tikai Pilsētai):Kvalitāte 0 piemērs (12 – 13)

Kvalitāte 2 piemēri (13 – 14 un 14 – 15)

“Maza vai nav ceļa variantu izvēles”

Kvalitāte 1 piemērs (9 – 10)

“Vairāki iespējamie ceļa varianti vai viens garāks ceļa variants,
kuru realizēt ir sarežģīti - nepieciešama domāšana”
Kvalitāte 3 piemērs (Starts – 1)

“Divi līdzīgi varianti, viegli identificējami”
(pa kreisi vai pa labi gar ēku tieši uz dienvidiem
no 10) Šis atrodas kvalitātes 1 kategorijas
augšgalā

“Sarežģīta ceļa variantu izvēle/nepieciešama detalizēta
orientēšanās - daudz lēmumu pieņemšanas punktu”
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Pielikums 3: Pamatpiezīmes par kvalifikāciju
Izslēgšanas sprinta skrējieniem
Pirmkārt, tiek organizēti 3 paralēli skrējieni ar intervāla startu 1 vai 1.5 minūtes ar paredzamo uzvarētāja laiku 8-10
minūtes. Paralēlo priekšsacīkšu distancēm jābūt pēc iespējas vienāda garuma un standarta.
IOF sacensībām starta secība katrā kvalifikācijas skrējienā ir tādā secībā kā pasaules sprinta rangs, kas publicēts
pusdienlaikā dienā pirms pirmajām sacensībām, pirmajiem startējot vadošajiem skrējējiem.
•

Ceturtdaļfinālam kvalificēsies pirmie 12 skrējēji no katra skrējiena.

•

Ir 6 ceturtdaļfināli ar 6 skrējējiem katrā. Uzvarētāja laiks 6-8 minūtes. Vienāda distance vīriešiem un sievietēm.

•

Izslēgšanas kārtās dalībnieki startē kopā (kopējais starts); pirmais pāri finiša līnijai ir uzvarētājs. Finiša tiesnesis
lemj par pārējiem izvietojumiem, pamatojoties uz secību, kādā dalībnieku krūtis šķērso finiša līniju.

•

Pusfinālam kvalificējas 3 vadošie skrējēji katrā ceturtdaļfinālā.

•

Ir 3 pusfināli ar 6 skrējējiem katrā. Uzvarētāja laiks 6-8 minūtes. Vienāda distance vīriešiem un sievietēm.

•

2 vadošie skrējēji katrā pusfinālā kvalificējas finālam. Uzvarētāja laiks 6-8 minūtes. Vienāda distance vīriešiem
un sievietēm.

•

Ja sacensībās pieteikušies mazāk par 45, kvalifikācijas skrējienu skaits var tikt samazināts un izslēgšanas kārtu
skaits var samazināties. Skatiet IOF Sacensību noteikumu 12.26.

Dienas kārtība
Kvalifikācijas skrējieni sākas no rīta vēlākais 9:00 un vēlākais 10:00 otrai grupai. Atkarībā no ceturtdaļfināla vietas tos
var ieplānot:
Tieši pēc kvalifikācijas skrējiena, ja tiek izmantota kvalifikācijas skrējiena arēna, vai pēcpusdienā tieši pirms pusfināla
un fināla, ja visās izslēgšanas kārtās tiek izmantota viena arēna.
Ceturtdaļfinālā starp katru skrējienu ir vēlamas 5 (vai iespējams 10) minūšu atstarpes.
Katrā ziņā sportistiem vajadzētu būt pusdienu pārtraukumam (vēlams 4 stundas) vai nu pirms ceturtdaļfināla (ja 3
izslēgšanas kārtām ir viena un tā pati arēna), vai arī pēc ceturtdaļfināla (ja tikai pusfināli un fināls notiek tajā pašā
arēnā).
Pārtraukumam sportistiem starp ceturtdaļfināliem un pusfināliem jābūt vismaz 55 minūtēm.
Sportistiem pārtraukumam starp pusfinālu un finālu jābūt vismaz 20 minūtes.
Pēc pusdienu pārtraukuma abu grupu starta secība var tikt mainīta.
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