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TERMIŅI

2014.gada 10.jūlijs = IOF Kongress nolemj, ka WOC 2018 būs Latvijā.

2016.gada 10.februāris = OK Mona saņem piedāvājumu gatavot WOC 

sprinta kartes. 

2017.gada 03.jūlijs = tiek noslēgts līgums starp LOF un OK Mona par 

sprinta kartēm.

2017.gada 01.augusts = ir jābūt gatavai kartes darba versijai.

2018.gada 31.janvāris = ir jānosūta fails uz IOF MC pārbaudi.

2018.gada 01.jūlijs = ir jābūt gatavai kartes fināla versijai.

2018.gada 04.augusts = WOC sprinta sacensības.



CEĻA VĀRDI

► 2017.gada 07.decembris – IOF Prezidenta sleja –

«From a total cost perspective, it’s sometimes

cheaper to use an internationally recognised and

approved mapper, at least for sprint orienteering

maps.»

► 2017.gada 22. maijs – LOF Prezidenta sleja –
«Pašlaik vēl nav īstas pārliecības par mūsu spēju 
uzzīmēt sprinta kartes, atbilstoši augstajiem 
pasaules standartiem, kādi tiek pieprasīti Pasaules 
čempionātam.»



VECĀS KARTES

2004,
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2014



Ātri skrienošam sportistam būtisko objektu 

attēlošana uz orientēšanās kartes labi 

salasāmā veidā.

MĒRĶIS



CEĻA POSMI

TEORIJA
(Mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties!)

TOPOGRĀFIJA 
(Izejmateriāli, koordinātas, ziemeļu līnijas)

APVIDUS DARBI
(Problēmas un risinājumi)

GRAFISKIE DARBI, DIZAINS
(OCAD, OOM)

INSPEKCIJA UN KONTROLE
(Iekšējā un ārējā)

PĒCSTUNDAS



TEORIJA

1) ISSOM 2007

2) Sprinta karšu zīmētāju seminārs Rīgā -

Thomas Gloor, 2016

3) Materiāli internetā –

Kell Sønnichsen , 2007; u.c.

4) Kartes no lielajiem IOF pasākumiem 

(WOC, WMOC, JWOC u.c.)

https://7c3260a3-a-87f6a650-s-sites.googlegroups.com/a/mona.lv/tk/home/sprintakarsuzimetajuseminars2016gada11-12marta/2016-03-11_Sprint_Clinic_Riga.pdf?attachauth=ANoY7coCI1iVP9cjWNK3G1shRCON0V9weJSANj6z0VOk-r2Wj4hiw6p20FzpKYtQD5APBp9rjth0WoKDdIPkvSUOxSoVR-UHAbsxfXHdifDXsxOdXRBh5JdlqSTxoJCgYaUlaebuPCDkUMfFxfdtoOo8zJbwg8XddFbsbnUk1WSGMuzHfuEz70hraPIwMKSo-7mM9KlxGLcZJ6KEctJ9J342n34l9n4WjRqvmN5ZDclY_aNeSNWg-xIINfrmGYpK9BVF6I0niMyqAC1WPtd5OF0jD_YmxOGpjFYWwwYRM1k02MOOWBtqzwE%3D&attredirects=0
http://www.soenniksen.dk/sprintkort/gb.htm


TOPOGRĀFIJA
Izejmateriāli:

a) topogrāfiskie plāni 

b) LIDAR materiāli.

Vairāk info 

www.lgia.gov.lv



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI

Problēma 

izpalika –

«Kosmonauts 

Sems» 

izceļoja

no Rīgas uz

Lēdmani.



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI



APVIDUS DARBI



GRAFISKIE DARBI
Līgumā bija atrunāts, 

ka failam ir jābūt 

OCAD 12 formātā.

Kronvalda parks un Vecrīga 

tika veidoti kā vienots fails, 

taču bieži tika griezts 

gabalos, lai katrs

varētu darboties ar 

savu kartes daļu.

Apvidus darbiem tika 

Izmantoti arī tālruņi un 

Open Orienteering Mapper. 

Tālrunis padara zīmētāju 

nemanāmu pilsētā. Planšete 

piesaista uzmanību.



DIZAINS



INSPEKCIJA

TRĪS LĪMEŅI:

1) IEKŠĒJĀ (kopīgs fails, vienota pieeja, 

daudz diskusiju, daudz foto)

2) LOF National Controller: Guntars Mankus

(ļoti laba sadarbība)

3)  IOF Event Controllers:

IOF Senior Event Adviser: Daniel Leibundgut (SUI)

IOF Assistant Event Adviser: Urs Hofer (SUI)

(maz tiešu kontaktu, bet konstruktīva sadarbība)



INSPEKCIJA

Ieteikums –

novākt trotuārus.



INSPEKCIJA

Ieteikums –

novākt kokus.



KONTROLE



PĒCSTUNDAS



SACENSĪBAS



ATZIŅAS

1. Karte, kura atbilst specifikācijas prasībām tiešām 

ir labāka par karti, kura neatbilst.

2. Jo lielāks ir pasākuma rangs, jo lielāks svars ir 

prasmei darboties komandā. Pēdējos lēmumus 

vienmēr pieņem IOF Inspektors.

3. Lai novērtētu jebkuras kartes kvalitāti, mēģiniet 

atbildēt uz jautājumu – vai šādā kartē atļautu rīkot 

Pasaules čempionātu? 

4. Pirms dažiem gadiem kritika bija subjektīva -

kritizēt meistara darbu drīkstēja tikai vēl lielāks 

meistars. Šobrīd >90% kritikas ir objektīvi mērījumi.



CEĻA KARTE
TRADĪCIJAS, VĒLMES

SAJŪTAS, AMBĪCIJAS

DETALIZĀCIJA

++ DETALIZĀCIJA

NĒ

Vietējās sacensības

(TRADICIONĀLĀ)

- Ģeneralizācija

- Kontrole, kritika

- Inspekcija

(personība, kolektīvs, pasūtītājs)

(meistars, mākslinieks, izgudrotājs)

(max)

(samazināti simboli, palielināts mērogs, 

izgudroti jauni simboli)



CEĻA KARTE
TRADĪCIJAS, VĒLMES

SAJŪTAS, AMBĪCIJAS

DETALIZĀCIJA

++ DETALIZĀCIJA

NĒ

LOF sacensības

- Ģeneralizācija

- Kontrole, kritika

- Inspekcija

NOTEIKUMI

DETALIZĀCIJA

ĢENERALIZĀCIJA

JĀ

IOF sacensības

SPECIFIKĀCIJAS

- Vienkāršo

- Aizvieto

- Pārspīlē

- Ignorē

- Salasāmības tests

- Kvalitātes kontrole

- Inspekcija

(IOF)



HAPPY END!

Paldies!



P.s. VIKTORS AĻEŠINS, 1983.

Карта в спортивном ориентировании

Москва, "Физкультура и спорт", 1983

«Ir maldīgi domāt, ka kartes pārsātināšana ar informāciju 
palielina kartes vērtību. Kartes pārsātināšana samazina kartes 
lasāmību, liek sportistam atteikties no kartes lasīšanas un 
ķerties pie vienkāršākām orientēšanās metodēm. Šī kaitīgā 
ietekme ir īpaši izteikta, ja karte tiek mākslīgi pārsātināta ar 
sīkām un neuzticamām detaļām.»


