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Sacensību noteikumi 
par inspektora darba pamatprincipiem

• 31.1. Sacensību inspektoru uzaicina rīkotājs no LOF valdes 
apstiprināta inspektoru saraksta

• 8.3. Informāciju par sacensību inspektoru iekļauj 1.biļetenā

• 31.3. LOF inspektors ir oficiālais LOF pārstāvis attiecībās ar rīkotāju

• 31.6. Pasākuma (sacensību) inspektors nodrošina, lai tiktu ievēroti 
sacensību noteikumi un novērstas kļūdas un lai godīgums būtu 
augstākajā pakāpē. Sacensību inspektoram ir tiesības no rīkotāja 
pieprasīt situācijas sakārtošanu, ja viņš/viņa to uzskata par 
nepieciešamu sacensību korektai norisei

• 31.7 Pasākuma inspektors veic savus pienākumus ciešā sadarbībā ar 
rīkotāju, rīkotājam jāinformē inspektoru par visām būtiskām 
aktivitātēm, jāsniedz visa publiski izplatītā informācija
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Sacensību noteikumi par inspektoru 
pienākumiem
• 12.2 saskaņo sacensību rīkotāju izvēlēto starta kārtību

• 12.13, 31.8 pārbauda izkliedes sistēmas un distanču kombinācijas, uzrauga to piešķiršanu 
stafetes komandām

• 15.2 saskaņo 1 : 10 000 mēroga izmantošanu garo distanču grupu 16, 18, 20, 21 kartēm

• 22.12 stafetes sacensībās dod atļauju kopējā starta sarīkošanai vēlāko posmu dalībniekiem, 
kas vēl nav tikuši distancē

• 23.8 Saskaņo kontrollaika ilgumu dažādās grupās 

31.8 Inspektora pienākumos ietilpst šādas uzraudzības procedūras:

• izveido žūriju un vada tās darbu, ja ir saņemti protesti par rīkotāja lēmumu attiecībā uz 
iesniegtu sūdzību

• apstiprina sacensību norises vietu un apvidu

• novērtē pasākuma organizāciju

• apstiprina sacensību centra, starta, finiša un stafetes maiņas punkta iekārtojumu

• novērtē laika mērīšanas, atzīmēšanās un rezultātu apstrādes iekārtu atbilstību (uzticamību, 
precizitāti utt.)

• pārbauda kartes atbilstību IOF standartiem

• apstiprina distances pēc to kvalitātes izvērtēšanas, ieskaitot grūtības pakāpi, KP 
novietojumu un aprīkojumu, gadījuma faktoru ietekmi un kartes korektumu

• apstiprina sacensību rezultātus
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Nolikuma projekts par LOF O-skrējiena 
sacensību inspektoru apmaksu

• Attiecas uz LČ, LOF (LK), WRE sacensībām

• Inspektoram jābūt LOF inspektoru sarakstā

• Inspektora izdevumi tiek apmaksāti
• Inspektora ceļa izdevumus un iespējami minimālos uzturēšanās izdevumus sedz 

LOF
• Sacensību noteikumos aprakstīto Inspektora pienākumu apmaksu veic LOF 

(turpmāk – LOF apmaksa)
• Par citu inspektora izdevumu segšanu vienojas ar rīkotāju

• LOF apmaksas nosacījumi:
• WRE sacensības – apmaksu saņem IOF inspektors
• LČ/LOF – apmaksu saņem IOF inspektors vai LOF inspektors ar sertifikātu
• Apmaksu saņem pēc inspektora ziņojuma iesniegšanas

• LOF apmaksas apmērs
• LČ/LOF sacensībās 50 eiro par dienu
• WRE sacensībās 100 eiro par dienu
• Ja WRE vienlaikus ir LČ/LOF sacensības un ir veikta pilna inspekcija par abām, tad 

LOF apmaksa summējas
• Apmaksa ir bruto – iekļauj visus nodokļus
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Sacensību inspekcijas posmi

• Sagatavošanās (organizatoriski jautājumi, piekļuve kartes failam 
utml)

• Sacensību kartes atbilstības pārbaude

• Sacensību distanču atbilstības pārbaude (var apvienot ar kartes 
pārbaudi)

• Sacensību norises priekšdarbu pārbaude (biļeteni, izloze, karšu 
druka, IT, transporta organizācija utml.)

• Sacensību norises pārbaude (dalība pie sūdzību un protestu 
izskatīšanas)

• Noslēgums (atskaite)
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Svarīgākie sadarbības principi ar rīkotāju

• Pirms inspekcijas uzsākšanas izrunājam ar rīkotāju darba apjomu, 
grafiku, organizatoriskos jautājumus (kas par ko atbild) un atlīdzību 
no rīkotāja puses

• Visu darbu plānošana, atvēlot katram no tiem pietiekami laika

• Savstarpēja uzticība: sniedzam visu informāciju, neko neslēpjam, 
domstarpības izrunājam un vienojamies, viedoklim jābūt pamatotam 
ar sacensību noteikumu vai citu normatīvu prasībām

• Rezervējam inspekcijai pietiekoši daudz laika, taču nedarām rīkotāja 
darbus viņa vietā

• Esam stingri pret rīkotājiem, taču neprasām neiespējamo un ņemam 
vērā rīkotāju reālo kapacitāti

• Ja rīkotājam ir lielāka pieredze, nekā inspektoram, tad respektējam 
to, taču lūdzam skaidrojumu par jautājumiem, kur ir atšķirīgi viedokļi
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Ko darīt, ja inspektora un sacensību rīkotāju 
viedokļi atšķiras? Problēmsituāciju risināšana.

• Šobrīd nav stingri noteiktas kārtības kā risināt konfliktsituācijas.

• Pirmais solis būtu  vēlreiz kopā šo jautājumu apspriest visām 
sacensību rīkošanā iesaistītajām pusēm.

• Ja vienošanās netiek panākta, tad par to būtu jāinformē LOF TK, kura 
iesaistīsies jautājuma risināšanā un sniegs priekšlikumus kā problēmu 
novērst vai piedāvās kompromisu. 

• Ja problēmsituācija izveidojas sacensību dienā, tad jākonsultējas ar 
LOF TK pārstāvjiem telefoniski vai uz vietas sacensību arēnā.

• TK Kontaktpersonas konsultācijām: 
Juris Cebulis (TK vadītājs)

Guntars Mankus
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“Godīgas spēles” (fair play) nozīme sacensībās 
un inspektora lēmumu pieņemšanā
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Problēmsituāciju piemēri apspriešanai

• Apmēram 3..4 nedēļas pirms sacensībām inspektors konstatē, ka 
sacensību kartē ir būtiskas neatbilstības ISOM (vai ISSprOM) 
standartam. Sacensību rīkotāji un kartes autors tās atsakās novērst 
laika trūkuma, darba apjoma/samaksas vai citu iemeslu dēļ. Kā 
rīkoties inspektoram?

• Sacensību gaitā  inspektors konstatē, ka rīkotājs pirmajiem 
finišējušiem neatņem kartes, kaut gan vēl apmēram 30% no visiem 
sacensību dalībniekiem nav startējuši (vidējā distance). 
Nestartējušajiem dalībniekiem ir iespējams brīvi kontaktēties ar 
finišējušajiem dalībniekiem, jo starts ir netālu no arēnas, nav noteikta  
karantīnas zona un biļetenā  nav nekas par šo situāciju minēts. 
Rīkotājs atsakās atņemt kartes, jo daži pirmie dalībnieki jau ir 
aizgājuši ar visām kartēm no finiša zonas un rīkotājam nav lieku 
resursu lai nodrošinātu karšu atņemšanu un vēlāku atdošanu 
dalībniekiem. Kā rīkoties inspektoram?
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Piemēru analīze –
Case Studies
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