
 

KP NOVIETOJUMA APRAKSTS 

LOF NOTEIKUMU PRASĪBAS: 

18. KP novietojuma apraksts  

18.1 Precīzs KP novietojums ir jādefinē KP novietojuma aprakstā (leģendā).  

18.2 LČ LOF KP novietojuma aprakstam jābūt simbolu formā saskaņā ar IOF KP novietojuma apraksta 

apzīmējumiem (skatīt https://orienteering.sport/iof/rules/control-descriptions/).  

18.3 LČ LOF Katras distances KP novietojuma aprakstam to apmeklēšanas secībā, jābūt piestiprinātam 

vai iedrukātam kartes priekšpusē.  

18.4 LČ LOF Intervālu starta sacensībās papildus KP novietojumu aprakstiem jābūt pieejamiem katras 

grupas visiem dalībniekiem priekšstartā, bet tie nedrīkst būt pieejami pirms ieiešanas priekšstartā.  

 

CITAS PRASĪBAS : 
1. Rūtiņas izmērs - kvadrāta malai jābūt starp 5,0 

un 7,0 mm. 
2. Biezāka horizontāla līnija - jālieto ik pēc trīs 

KP aprakstiem un arī atdalot īpašo norādījumu 
(marķēto posmu) ailes. 

3. Distances garums - jānorāda kilometros (ar 
100 m precizitāti), mērot taisnā līnijā no starta 
(no punkta, kurā sākas laika ņemšana) caur 
kontrolpunktiem uz finišu, apejot vienīgi fiziski 
nepārvaramus šķēršļus (augstus žogus, ezerus, 
nepārvaramas klintis utt.) un skriešanai 
slēgtas teritorijas, kā arī ņemot vērā marķētos 
posmus, ja tādi paredzēti (Not. 16.3). 

4. Kāpumu summa - jānorāda metros (ar 5 m 
precizitāti) – pa īsāko saprātīgo maršrutu (Not. 
16.4). 

5. Starta novietojuma apraksts ir tikpat svarīgs, 
kā ikviena KP novietojuma apraksts. 

6. KP atrašanās vieta – O-skrējiena KP (un arī 
starta) atrašanās vietai būtu jābūt 
viennozīmīgi identificējamai (gan dabā, gan 
kartē). To jāvar aprakstīt ar KP kartes simbolu 
un tam atbilstošu leģendas piktogrammu. 
Taku-O KP novietojuma apraksti var būt 
sarežģītāki. O-skrējiena KP aprakstiem jābūt 
iespējami īsiem un vienkāršiem.  

 

 
 

GRAFIKA KARTĒ: 

1. Ja KP objektam ir punktveida simbols (skat. ISOM > bedre, mikropaugurs, koks, piemineklis…), 

tad KP aplīša novietojuma centram uz kartes ir vienmēr precīzi jāsakrīt ar simbola centru.  

2. Ja KP objektam ir līnijveida /laukumveida simboli, tad KP aplīša centru (īpaši sprintā) var 

nedaudz nobīdīt uz pareizo pusi. 

3. Ja KP aplīšus savienojošās līnijas krustojas, tad izgriezumu veic līnijai, kura krustojuma vietai 

tuvojas kā otrā. 

  

https://orienteering.sport/iof/rules/control-descriptions/


Katrs KP tiek aprakstīts sekojošā veidā: 

 
A aile - KP apmeklēšanas secība  

Pavēles distancē šajā ailē norāda KP apmeklēšanas secību.  

Izvēles distancē šo aili atstāj tukšu vai tajā norāda KP vērtību. 
 

B aile - KP numurs  

KP numuram ir jābūt lielākam par 30. 
 

C aile - kurš no līdzīgiem  

Šī aile tiek izmantota, ja ir vairāk kā viens līdzīgs objekts KP aplītī uz kartes.  
 

D aile - KP objekts (orientieris, pazīme)  

Objekts, kas parādīts uz kartes apļa centrā pie kura KP atrodas. Lielākā daļa piktogrammu ir savstarpēji 

saistītas ar karšu specifikāciju ISOM 2017-2.  
 

E aile - izskats  

Papildus informācija (ja nepieciešams), kas nav redzama kartē, bet var būt noderīga, piemēram, 

aizaudzis; sabrucis; sekls, dziļš).  

 
Noteiktos apstākļos (krustojums, savienojums, starpa) aili izmanto arī otrai KP pazīmei, kur šāds apraksts 

ir nepieciešams 

 
 



 
 

F aile - izmēri / kombinācijas / līkums  

Objekta izmērus jāsniedz, kur KP objekta izmēri uz kartes nav attēloti mērogā. F aili izmanto arī divu 

simbolu kombinācijām (krustojums; savienojums) un līkuma apzīmējumam. 

 
 

G aile - kontrolpunkta atrašanās vieta  

KP atrašanās vieta attiecībā pret objektu.  

Šī ir sarežģītākā aile - daudz izņēmumu, atrunu, nosacītības. Detalizēts apraksts zemāk, īpašā nodaļā. 
 

H aile - cita informācija  

Cita informācija, kas var būt svarīga dalībniekam – dzeršanas punkts, pirmā palīdzība, tiesneši vai 

skatītāji. 

 

  



 

G AILE sīkāk 

G ailes aizpildījums ir atkarīgs no D ailes objekta un tā ģeometrijas.  

Visus KP izvietošanai derīgos karšu simbolus, pēc to ģeometrijas, iedala – 

punktveida (P), līnijveida (L) un laukumveida (A) simbolos  

Īsi par ģeometriju: 

Lai novilktu līniju, ir vajadzīgi vismaz divi punkti. Lai novilktu laukumu ir vajadzīgi vismaz trīs punkti. 

Laukumiem neeksistē gals. Laukumiem eksistē puse, mala, stūris (plats, šaurs). Līnijai eksistē gals un 

stūris (asa virziena maiņa) vai līkums (pakāpeniska virziena maiņa). Līnijas mala vai puse neļauj precīzi 

identificēt KP novietojumu (šāda leģenda nebūtu jāizmanto). Līnijas līkuma puse vai divu līniju 

krustojuma puse ir precīzi identificējama, to var lietot. Uz augšu vērstiem objektiem (paugurs, akmens, 

tornis) ir puse. Uz leju vērstiem objektiem (bedre, ieplaka, ezers) ir mala.  

Vairumā gadījumu pareizu lēmumu var pieņemt intuitīvi, tomēr ir dažas atkāpes, kuras nepieciešams 

zināt un atcerēties: 

1. G ailē NEKAS NAV JĀNORĀDA ja KP tiek novietots: 

a) KLINTS PAKĀJES VIDŪ; 

b) ALAS IEEJĀ; 

c) OBJEKTA CENTRĀ (iespējami tuvu tam). Piem. kalna virsotne, bedre, mikropaugurs. 

 

2. Punktveida objekti: 

o Visiem punktveida objektiem, kuri paceļas virs zemes virsmas, tiek norādīta “puse” 

(tuvākais no astoņiem iespējamajiem virzieniem). Vienīgais izņēmums šeit ir 

mikropaugurs, kuram var tikt norādīts arī “pakājes virziens” (ja pakāje ir izteikta). 

o Visiem punktveida objektiem, kuri vērsti uz leju (bedre, ieplaka avots), tiek norādīta 

“mala”. 

o Alai G ailē nenorāda neko. 

 

 
Neizteikta 

pakāje 
Izteikta 
pakāje 

 

3. Nosacīti punktveida objekti : 

- “starpa” ir viduspunkts starp diviem kalniņiem,  

- “sedli” ir zemākais punkts starp diviem kalniņiem.  

Tā var būt viena un tā pati vieta, tās var būt dažādas vietas (jāskatās dabā).  

 
 

  



 

4. Līnijveida objekti: 

- Visiem līnijveida objektiem var tikt izmantota piktogramma “gals”. 

- Mākslīgiem, uz augšu vērstiem, līnijveida objektiem (mūris, žogs, dzīvžogs), izmanto “stūris”. 

- Dabiskiem, uz leju vērstiem, līnijveida objektiem (taka, grāvis, tranšeja), izmanto “līkums” (vai tā 

puse). 

 
 

5. Ēkas sānu mala tiek nosacīti uzskatīta par līnijveida objektu (L) un tādēļ attiecībā uz ēku ir atļauts 

lietot piktogrammu “stūris (iekšpusē)” un šajā gadījumā tas nozīmē “stūris uz iekšu”, nevis “ēkas 

iekšpuse”. 

 

6. Saskaroties ar “savienojumu”, kuru veido ēka (ēkas sānu līnija) un kāds cits (mākslīgs, uz augšu 

vērsts) līnijveida objekts (žogs, mūris, dzīvžogs), vairums distanču plānotāju intuitīvi izvēlas 

norādīt savienojuma stūri (kaktu), bet IOF piemēri demonstrē, ka stūri (kaktu) veido tikai viena 

līnija (vai viens laukums). Divi dažādi objekti krustojoties vai savienojoties veido nosacītu punktu 

un šim punktam ir jānorāda puse. Saskaroties ar šādām problemātiskām situācijām, ieteicams 

izvēlēties citu KP vietu vai citu pieeju leģendas formulējumam. Zemāk redzamās KP vietas var 

formulēt arī, kā asfalta stūri (KP 6) un ZA klajuma stūri (KP 60). Jo vienkāršāk, jo labāk. 

 

 

 

 

 
NEPAREIZI (IOF).  
Stūri veido viens objekts. Divi objekti  
veido savienojumu.  

PAREIZI (IOF). 
Savienojumam ir jānorāda puse. 

 

7. Dubultlīnijas objekti plaknē (tunelis, tilts (arī mazais punktveida), eja) tiek pielīdzināti parastai 

līnijai un tiem tiek piemērota leģenda “gals”.  

 

 
- Nosacīta līnija = tunelis (zem tilta) 

; eja (cauri mājai) ; tilts 
(punktveida) = lieto = “gals”.  

- Iespējams lietot arī  piktogrammu 
“zem” (lielā) tilta (ja tur ir >2m).  
 

 

  



 

8. Dubultlīnijas simbolam nogāzē (kāpnes) pielieto “augša” vai “pakāje”. 

 
9. Simbolu “pakāje” lieto arī kraujai, bet nelieto klintij. 

 
10. Klintij ir šādi varianti. 

 

 

Klints pakājes “vidum” G ailē 
nenorāda neko!!! 
 
Klints pakājes “galam” G ailē 
norāda “pakājes virzienu”. 
 
Klints augšai G ailē norāda 
“augšu” (tomēr šāda KP vieta ir 
absurda no dalībnieku drošības 
viedokļa) 

 

11. Simbolus “augšdaļā” / “apakšdaļā” pielieto zemes virsmas izvirzījumam (deguns) vai ielokam 

(graviņa) vai izskalojumam, bet VIENĪGI TAD, JA KP rajonā nogāzes KRITUMS PĀRSNIEDZ DIVAS 

AUGSTUMLĪKNES un KP nav novietots nogāzes vidū. Ja nogāzes kritums ir mazāks vai KP ir 

novietots nogāzes vidū, tad G ailē NEKO NENORĀDA. 

 
 

12. Laukumveida simboliem neeksistē ne gals, ne sākums; ne augša, ne apakša; ne pakāje, ne 

virsotne utml. 

 

Laukumiem eksistē daļa, puse, 
mala, stūris (šaurs, plats). 
 
Ja G ailē nekas netiek norādīts, 
tad KP jānovieto objekta vidū 
(piem. maza purviņa vidū). 

13. Vienlaicīgi ar īstajiem laukumveida simboliem, eksistē arī nosacīti laukumi, kuru robežu iezīmē 

kādas līnijas izliekums. Par šādu nosacītu laukumu var uzskatīt piemēram karjeru vai terasi. 

 
 

 



REĀLIE PIEMĒRI UN KOMENTĀRI (2020) * 
 

* - Ja atpazīstat savu karti / plānojumu, tas nozīmē vien to, ka Jūsu karte / distance bija vieglāk pieejama 

ilustrācijas iegūšanai.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informācija par distanci, starts 

 

Vienmēr jānorāda kāpumu summu. 
Vienmēr jānorāda K punkta (starta) leģenda 
un attālums līdz K punktam (ja tāds pastāv). 

 

 

 
 
 
Nevar plānot distances elementus tādās 
vietās, kuras nevar viennozīmīgi identificēt 
(kur jāveic papildus mērījumi apvidū 
(koordinātas, leņķi, attālumi), lai precīzi 
noteiktu šo vietu). 
 
Agrāk jau ir bijuši gadījumi, kad startam nav 
norādīta leģenda, bet kartē ir vienkārši 
iezīmēts trijstūris uz takas. 
Automātiski seko kļūdaina starta prizmas 
novietošana. Automātiski seko kļūdains 
virziens uz pirmo kp un problēmas ar šo KP. 
Sacensības tiek sabojātas vēl īsti nesākoties 
tikai tāpēc, ka starta vieta (vai KP vieta) nav 
precīzi identificējama. 
 

 
  

 

C aile - kurš no līdzīgiem 
- Šos apzīmējumus ir jāizmanto tikai tad, ja nepieciešams precizēt, pie kura no vairākiem 

vienādiem objektiem kontrolpunkts ir novietots. Tie nav nepieciešami, ja, piemēram, otrs 

objekts atrodas līdzās kontrolpunkta apļa malai vai ārpus tās.  

- Vienmēr jāpārbauda vai KP aplīti nav vairāki vienādi objekti! 

 

 

 

 
 
KP aplītī atrodas 4 vienādi mikropauguri; 
leģendā būtu jānorāda pie kura no 
objektiem atrodas KP, taču šādas norādes 
nav.  
 
KP vietas apraksti nemaz nepiedāvā iespēju 
norādīt otro objektu no četriem – KP vietai 
nevar izveidot korektu leģendu.  

 

  



D aile - KP objekts  
- D ailē norāda objektu pie kura KP ir novietots.  

- Nav atļauts norādīt divus apzīmējumus ailē D.  

- KP objektam, kurš tiek norādīts D ailē ir jābūt arī kartē (nevar būt tā, ka objekts nav parādīts 

kartē vai, ka objekti kartē un leģendā ir atšķirīgi). KP apraksti ir domāti, lai atvieglotu 

informācijas uztveri, tos nedrīkst izmantot, lai labotu kartes kļūdas.  

- KP objektam ir jābūt atbilstošai piktogrammai.  

 

 

 

 
 
Pareizi būtu jānorāda tikai galveno objekta 
pazīmi (maza ieplaka) D ailē.  
E un G ailēs simboli ir lieki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ja kartē nav zīmēta ala, tad arī KP vietas 
aprakstā nevar izmantot alas simbolu un KP 
novietošanai būtu jāizvēlas cita vieta. 

 

  

  

 

 

 
 
KP vietas aprakstā attēlotais objekts nedrīkst 
atšķirties no kartē attēlotā objekta. 
 
Ja kartē ir bedre, tad KP vietas aprakstā jābūt 
bedrei.  
 
Ja kartē ir kļūda, tad KP novietošanai ir 
jāizvēlas cita vieta.  
KP vietas aprakstus nevar izmantot lai labotu 
kartes kļūdas 



 

E aile - izskats  
- Aili izmanto, lai parādītu tādu papildus informāciju par objektu, kura nav redzama kartē.  

- Dažos īpašos gadījumos (krustojums, savienojums, starpa) šo aili jālieto, lai parādītu otra 

kombinācijā iesaistītā objekta pazīmi. 

 

 

 

 
 
 
Nevajag E ailē norādīt pazīmi, kura IR 
REDZAMA KARTĒ. 
Šajā piemērā, klajums ir redzams kartē un 
E ailē tas nav jānorāda. 

 

 

 

 
 
Krustojuma vai savienojuma gadījumā 
nevar norādīt tikai vienu no krustojuma vai 
savienojuma objektiem. 
 
Grāvim šajā piemērā bija jābūt norādītam 
divreiz (gan D, gan E ailē). 

 

F aile - izmēri / kombinācijas / līkums  

- Latvijā mēdz norādīt izmērus akmeņiem un bedrēm, taču šī prasība ne mazākā mērā attiecas uz 

citiem objektiem – piem. klintīm, skudru pūžņiem. 

 

G aile - kontrolpunkta atrašanās vieta  

 

 

 

 
Tilts un upe atrodas dažādos līmeņos – 
viņiem nav fiziski kopīga krustpunkta, viņi 
nekrustojas un nesavienojas.  
Pareizi būtu leģendā norādīt tikai tiltu + G 
ailē norādīt tilta D galu.  
Mazais tilts ir punktveida (P) simbols, tādēļ 
KP aplīti šajā gadījumā nepieciešams 
centrēt uz tilta vidu (neatkarīgi no tā, ka 
dabā punkts būs tilta galā). Šajā piemērā KP 
aplīša centrs ir ļooti tālu nobīdīts no 
pareizās vietas. 

 



 

 

 
 
Klajums ir laukums, nevis līnija. 
Laukumiem neeksistē ne gals, ne sākums. 
Laukumiem eksistē puse, mala, stūris. Šajā 
gadījumā – šaurs stūris (< 45 grādi). 

 

G aile - kontrolpunkta atrašanās vieta 
KP atrašanās vieta attiecībā pret objektu.  
 

 

 

 
 
 
Ja objekts atrodas klints pakājē, tad G ailē 
NEKAS NAV JĀNORĀDA! 

 

 

 

 
 
 
Purva seklums nav tā pazīme, kura palīdzēs 
sportistam. 

 

 

 

 
 
Paugurs var būt lēzens, bet nevar būt sekls.  

 


