
IETEIKUMI PLĀNOJOT MEŽA DISTACES 

(papildu IOF vadlīnijām) 

 

- Distanču plānotājs var pārbaudīt dalībnieka tehnisko sagatavotību etapa sākumā (iziešana no 

KP), etapā un etapa beigās (KP ņemšana). 

 

- Pirms sākt plānot distances, būtu vēlams zināt dalībnieku skaitu katrā grupā, lai varētu plānot 

katra KP noslodzi. Ja nav zināms precīzs dalībnieku skaits, var ņemt vidējo statistisko cik vidēji konkrētā 

grupā parasti startē, datus ievada OCAD sadaļā COURSES. Lai neveidotos pārāk takas, caur vienu KP 

vai vienu un to pašu etapu nevajadzētu skriet vairāk kā 50 dalībniekiem (LOF Vadlīnijas orientēšanās 

sporta sacensību ietekmes uz vidi samazināšanai) atkarībā no zemsedzes. 

 

 - Elites grupām distances vajadzētu plānot atsevišķi, bet ja to nav iespējams, tad kontrolpunktu 

skaitam, kas kopīgi ar citām distancēm, jābūt ļoti minimālam un lai tiem cauri neskrietu vidēji vairāk kā 

divi skrējēji vienā minūtē.  

   

- Visas distances jāplāno vienā virzienā 

 

 

 - Jebkāda pretkustība nav ieteicama, piemēram: 

1.Piemērs 

 

Plāno tā, lai vienu un to pašu KP/etapu neveic 
dažādas grupas pretējos virzienos, dažādas 
distances neiet pretējos virzienos (visas distances 
jāplāno vienā virzienā) 

 

  

 

 

 

 



2.Piemērs 

 

Neplāno distances pagriezienu tā, lai leņķis ir 
šaurāks par 90°, jo pastāv liela varbūtība, ka būs 
pretkustība. Arī distances pagriezieniem, kur šis 
nosacījums ir ņemts vērā, jāskatās vai pretkustību 
neveido ceļa izvēles varianti (skatīt piemērus 
zemāk) 

2.1.Piemērs 

   

Uz kartes distances pagrieziens neveido 
leņķi šaurāku par 90°, bet loģiskais ceļa 
izvēles variants veido pretkustību. Uz kartes 
it kā ir ievērots princips distances pagrie-
ziena leņķim neveidot vairāk par 90°, bet 
nav ņemts vērā, ka vienīgais loģiskais ceļa 
variants veidos mazāk par 90° un 
pretkustību. 
 

2.2.Piemērs, kad pieļaujams šaurāks leņķis  

   

Uz kartes distances pagrieziens veido leņķi 
šaurāku par 90°, bet loģiskais ceļa izvēles 
variants neveido pretkustību 

 

3.Piemērs 

 

Plāno tā, lai dalībniekiem ceļa variants nav 
caur/gar nākamo kontrolpunktu 

 

 

 

 

 

 



4.Piemērs 

 

Vēl viens piemērs, kā nevajadzētu plānot – 
pretkustība ir attiecībā uz sarkano ceļa variantu. 

 

 - stafetē vai sacensībās ar kopējo startu (sevišķi distances sākumā) neplāno KP bedrēs, jo 

(iekāpjot un izkāpjot no bedres) pastāv risks dalībniekiem saskrieties. Arī cita veida sacensībās (vidējā, 

garā) nevajadzētu KP likt bedrē iekšā. (Pasaules ranga sacensību (WRE) rokasgrāmatā noteikts, ka 

jāizvairās no kontrolpunktiem, kuros nejauša skrējēju klātbūtne ir ļoti noderīga citiem skrējējiem, 

piemēram, kontrolpunkti mikroieplakā vai bedrē.)  

 

- katru KP plāno ar kādu mērķi – lai pārbaudītu dalībnieka tehnisko sagatavotību vai lai 

pagrieztu distanci, nevis vienkārši, lai iegūtu KP skaitu vai distances garumu. 

 

- lai gan šobrīd pateicoties LIDAR kartes kļuvušas precīzākas, vienalga neplāno “peldošus KP”, 

kuru “paņemšanai” ilgstoši jāizmanto tikai kompass (bez tuvumā esošiem orientieriem, no kura droši 

paņemt KP), ja vien nav citu variantu kā pagriezt distanci. 

 

Etapa sākumā: 

 

- plāno etapu tā, lai ceļa varianti uzreiz “pieprasa” iziešanu no KP pareizā virzienā: 

 

1.Piemērs 

 

Šķiet, etaps it kā veikts bez kļūdām, bet ja 
paanalizē detalizētāk iziešanu no KP, tad 
neizejot no KP uzreiz pa labi, nevis ejot taisni pa 
līniju, nebūtu zaudēts laiks (kļūda, cilpiņa kādas 
10”). 

 

 

 

 



2.Piemērs 

 

Vēl viens piemērs, ka nelasa 
karti uz priekšu. Jo ja tas būtu 
darīts un izvēlēts labais variants, 
tad būtu gājis uz ceļa ārā uzreiz 
nešķērsojot upīti. Tomēr 
labākais variants izskatās ir 
kreisais, lai gan nedaudz garāks 
tas ir, bet tur praktiski nav 
jāorientējas tikai jāmauc. Ja būtu 
skatīta karte uz priekšu, tad šis 
variants noteikti būtu pamanīts. 

 

- plānojot etapus centies neizdevīgākajam ceļa variantam piesaistīt dalībnieka uzmanību ar kādu 

līnijveida objektu (piem., ceļu) vai ko citu, lai tie kas nelasa uz priekšu karti vēlāk “iekrīt” uz to, ka jāšķērso 

platības ar apgrūtinātu skriešanu (piem., zaļais) vai etapa beigās nav droša orientiera no kura droši 

“paņemt” KP. 

 

Etapā: 

- vēlams vismaz divi ceļa izvēles varianti. Ja ir taisnais variants + vēl viens, tad taisnajam 

nevajadzētu būt labākajam variantam. Viena varianta esošie mikrovarianti (viena varianta dažādas 

realizācijas iespējas (piem., apskriet ieplaku pa kreisi vai pa labi), nav uzskatāmi par vairākiem ceļa 

izvēles variantiem. 

Piemērs: 

 

Attēlā skaidri redzami divi varianti (taisnais un 
kreisais) ar katra no tiem dažādu realizāciju 
(mikrovarianti) 

 

- variantiem vēlams būt arī dažādiem – vienam jāpiedāvā fiziski vieglāku skriešanu (piem., apkārt 

kalnam), vienam lēnāku skriešanu vai tehniski vieglāk izpildāmu (vienkāršāka orientēšanās), citam 

ātrāku, bet tehniski sarežģītu, lai katrs var izvēlēties atbilstošāko savām spējām. Tehniski 

sarežģītākajam vajadzētu būt labākajam un ātrākajam variantam. 

 



- īsajos etapos praksē ļoti grūti izplānot vairākus variantus tā, lai ātrākais nebūtu taisnais variants, 

tāpēc šajos etapos ir jāpārbauda dalībnieka spējas lasīt karti, spējas rīkoties ar kompasu, attāluma izjūta 

un reljefa izpratne. Neplānot tādus īsus etapus, lai drošs pēdējais orientieris ir pārāk tuvu KP  

 

Informācijai – virzienu zaļajā noturēt ir viegli vai nu skrienot ātri (nebaidoties no zariem un 

saskrāpēties) vai lēni ejot, kad ir laiks paskatīties kompasā. 

 

- no kalna etaps vienmēr ir grūtāks nekā pret kalnu (ātrums pret kalnu ir mazāks, līdz ar to var 

vairāk paskatīties kartē; no augšas viss izskatās savādāk nekā no apakšas skatoties (piem., grūtāk 

ielokus pamanīt)).  

 

- arī etaps pa horizontāli vai nogāzei pa diagonāli būs izaicinošāks, jo darbojas “gravitācija” – 

nekontrolējot pastiprināti virzienu, dalībniekam tieksme ir skriet vieglākajā virzienā, tas ir, uz leju pa 

taisnāko ceļu. 

 

- Ja garos etapus nav iespējams saplānot ar daudz ceļa variantu izvēlēm, tad jāplāno ar mazāk 

variantiem, bet tādiem, kas prasa koncentrēšanos visa etapa laikā. Dalībniekam ir grūti saglabāt 

koncentrēšanos ilgu laiku periodu. Koncentrēšanās spējas var pārbaudīt, piemēram, liekot skriet apvidū, 

kur pārsvarā ir tikai reljefs – pauguri, kalnu grēdas, lielas ieplakas un deguni. Šādās vietās viegli var 

kļūdīties uz paralēlām situācijām vai kļūdoties skaitot ielokus. 

 

- izvairies no etapiem, kur tā realizācijai nepieciešams skriet tikai pa līnijveida orientieriem. Tas 

sevišķi nepatiks vecajiem elites grupas orientieristiem, kas tagad skrien citās vecuma grupās. Jo tādos 

etapos vienīgais izaicinājums ir nokļūšana no viena KP līdz otram (fiziskā sagatavotība).  

 

Atceries: daudzi īsi etapi un virziena maiņas tehniski vienkāršu apvidu var padarīt sarežģītu, bet 

gari etapi tehniski sarežģītu apvidu vieglu. 

 

- garajā distancē neaizmirstam par dalībnieku grupu sadalīšanas metodi. Lai gan populārākais 

veids sadalīšanai, ko izmanto, ir “tauriņš”, tomēr ir arī citas alternatīvas (piemēram, Phi cilpas).  

 

Etapa beigās: 

 

plāno etapus ar ceļa izvēles variantiem, 
lai no visiem tiem nav vienādi viegli 
“paņemt” KP, tas ir, lai kāda ceļa varianta 
galā, piemēram, nav droša pēdējā 
orientiera vai tas atrodas tālu, kas 
paaugstina iespēju dalībnieka kļūdīties un 
piespiež samazināt ātrumu 

 


