
LOF prasības  Latvijas Kausa sacensību un Latvijas Čempionātu rīkotājiem 

 

Sacensību organizēšana un rezultātu aprēķins orientēšanās sportā, izmantojot 

EMIT un SportIdent elektroniskās atzīmēšanās sistēmas. 

Tekstā izmantotie termini: 

"SI karte" - elektroniskās atzīmēšanās sistēmas SportIdent (www.sportident.com) atzīmēšanās karte 

"EMIT karte" - elektroniskās atzīmēšanās sistēmas EMIT (www.emit.no) atzīmēšanās karte 

"Elektroniskā atzīmēšanās karte" - SI vai EMIT atzīmēšanās karte 

"KP" - SportIdent vai Emit atzīmēšanas sistēmas iekārta, kas reģistrē kontrolpunkta apmeklējumu elektroniskajā 
atzīmēšanās kartē 

"Starta iekārta" - SportIdent vai Emit atzīmēšanas sistēmas iekārta(-s), kuras pirms starta aktivizē elektroniskās 
atzīmēšanās karti. ("Start" iekārta EMIT sistēmā, "Clear", "Check" vai "Start/Check" iekārtas SportIdent sistēmā) 

"Finiša iekārta" - SportIdent vai Emit atzīmēšanas sistēmas iekārta, kura tiek novietota uz finiša līnijas. ("Finish" 
iekārta vai parasts KP, kurš novietots uz finiša līnijas) 

"Īrētā elektroniskā atzīmēšanās karte" - SI vai EMIT karte, kuru organizatori izsniedz vai izīrē sacensību dalībniekam 

“Datorprogramma” – jebkura sacensību administrācijas programma, kura paredzēta darbam ar SportIdent un EMIT 
elektroniskajām atzīmēšanās sistēmām. 

„Karšu lasītājs”  SportIdent vai EMIT sistēmas iekārta ar kuras palīdzību informācija no SI vai EMIT kartes tiek nolasīta 
datorā. 

 

SportIdent karšu izmantošana sacensībās. 

Lietojot SI (SportIdent) atzīmēšanās sistēmu: 

1) rīkotājiem jānodrošina visu savu SI iekārtu savietojamība ar visām Latvijā lietotajām SI karšu versijām. 
Piemēram, vecāki 6.versijas SI bāzes staciju un lasītāju modeļi (BSM6, BSF6..) nenodrošina SI-9 karšu 
atbalstu. Ja pastāv konkrētu karšu versiju lietošanas ierobežojumi, tas iepriekš obligāti jāapraksta 
sacensību nolikumā; 

2)  pirms atbildīgām sacensībām (LK, LČ) nepieciešams veikt vienotu visu, sacensībās izmantojamo, SI KP iekārtu 
laiku sinhronizāciju, lai nodrošinātu maksimāli precīzu KP apmeklēšanas informāciju (posmu laikus); 

3)  sacensību rīkotājiem jānodrošina rezerves atzīmēšanās iekārta - otra SI iekārta vai kompostieris, kurš tiek 
lietota gadījumā, ja nestrādā galvenā atzīmēšanās iekārta (Noteikumu 4.pielikums). Ja tiek lietoti 
kompostieri, finiša tiesnešiem jābūt visu KP adatiņu kodu paraugiem, lai operatīvi un bez kļūdām veiktu 
pārbaudi nepieciešamības gadījumā. Tāpat rīkotājiem uz kartes jāparedz vieta rezerves atzīmju veikšanai. 
Rezerves atzīmēšanās ierīci (kompostieri) drīkst lietot TIKAI tad, ja netiek saņemts atzīmēšanās signāls no 
elektroniskās atzīmēšanās ierīces; 

4) ieteicams vienas grupas ietvaros visiem dalībniekiem piešķirt vienādas versijas īrētās SI kartes; 
5)  sacensību dalībniekam, kuram ir personiskā SI-5 karte ir tiesības īrēt "ātrāku" karti no sacensību rīkotājiem, 

ja vien tāda ir pieejama; 
6)  dalībnieks pats atbild par pareizu atzīmēšanos SI KP iekārtā. Ja netiek saņemts apstiprinošs gaismas un 

skaņas signāls, dalībnieks lieto rezerves atzīmēšanās sistēmu. Rīkotājiem sacensību informācijā vēlams 
precizēt kā un kur tiek veikta atzīmēšanās ar rezerves atzīmēšanās sistēmu;  

7) diskvalifikācija piemērojama gadījumā, ja  
 - SI kartē atzīmes nav, bet KP iekārta ir reģistrējusi SI kartes numuru (Noteikumu 4.pielikums) 
 - iekārta nav darbojusies un dalībnieks nevar uzrādīt KP rezerves atzīmēšanās iekārtas atzīmi; 



Tātad dalībnieks tiek diskvalificēts arī gadījumā, ja dalībniekam iztrūkst atzīme, jo dalībnieks ir atzīmējies 
pārāk ātri un nav sagaidījis KP iekārtas apstiprinājuma signālu. 

8)  dalībnieks pats pilnībā ir atbildīgs par savas personiskās SI kartes atbilstību sacensībām. Rīkotājiem nav 
jāuzņemas atbildība par to, ka dalībnieks piesakās un piedalās sacensībām ar savu personisko SI karti, kuras 
atmiņas ietilpība nav pietiekama vai atbilstoša sacensību formātam (piemēram,  bieži  rogaininga  sacensībās 
iespējams lietot tikai SI-6 versijas kartes). 

Datu ievade.  

Dalībnieku pieteikumus vēlams automātiski importēt datorprogrammā kopā ar privāto elektronisko atzīmēšanās 
karšu numuriem. Lai izvairītos no īrēto karšu numuru ievades kļūdām datorprogrammā, īrētās atzīmēšanās kartes 
dalībniekiem jāpiešķir automātiski, nolasot kartes numuru ar karšu lasītāju, kurš pieslēgts datoram. Praktiski visas  
datorprogrammas šādu iespēju pieļauj. Vienlaicīgi šis process arī kalpos kā īrēto elektroniskās atzīmēšanās karšu 
darbības pārbaude pirms sacensībām.  Ja īrētās kartes nav iespējams ielasīt automātiski, tad pirms importa pastāv 
iespēja dalībniekiem datorā piešķirt  īrētas EMIT kartes (ar Copy/Paste funkciju palīdzību), kopējot informāciju no 
īrēto karšu faila (XLS formāts),  kuru katram sacensību rīkotājam ir iespējams saņemt kopā ar īrēto EMIT karšu 
komplektu. 

Laika fiksēšanas principi. 

Gan SI, gan EMIT gadījumā nav pieļaujams, ka par pamatu oficiālo rezultātu aprēķinam informācija tiek nolasīta no 
katra dalībnieka elektroniskajā atzīmēšanās kartē saglabātās informācijas. Startā nav pieļaujama atzīmēšanās 
SI/EMIT starta iekārtās starta brīdī. Līdzīgi kā stafetēs, arī individuālajās sacensībās starta/aktivizācijas procesu kartei 
vēlams veikt vairākas minūtes pirms starta, t.i. ieejot starta koridorā. Tas palīdzēs savlaicīgi "izķert" un nomainīt 
nestrādājošās elektroniskās atzīmēšanās kartes, kā arī atcels elektronisko atzīmēšanās sistēmu ierobežojumu uz 
maksimālo vienlaicīgi startējošo dalībnieku skaitu vienā minūtē (pretējā gadījumā skaits ir ierobežots un vienāds ar 
EMIT/SI starta iekārtu skaitu).  
Strādājot gan ar SI, gan ar EMIT atzīmēšanās sistēmu, laika uzņemšana startā (vēlams arī finišā) jāveic izmantojot 
tiesnešu pulksteņus. Rezultātu aprēķināšanai var tikt izmantots arī datorā iebūvētais pulkstenis. Datorprogrammai 
rezultāts jāaprēķina matemātiski. Tas nodrošinās maksimāli līdzvērtīgus rezultāta aprēķināšanas apstākļus visiem 
dalībniekiem un ļaus izvairīties no kļūdām, kas rodas ja dalībnieks ir apzināti vai neapzināti kavējis startu (Noteikumu 
punkts 22.8). Visas populārākās pielietojamās datorprogrammas piedāvā izvēlēties šādu laika fiksēšanas metodi 
(piem. parametrs “Use start times for timetaking”, neatzīmēt parametru „Use start unit for real time start” vai tml.).  
 SportIdent tehnoloģija pieļauj izmantot SI kartē ierakstīto FINIŠA KP laiku kā sacensību oficiālo laika fiksēšanas 
metodi (viens finiša KP pulkstenis ieraksta laiku visās SI kartēs).Tomēr jāņem vērā, ka vairāku paralēlu SportIdent 
finiša KP gadījumā, visiem finiša KP obligāti jābūt vienādi sasinhronizētiem īsi pirms sacensībām.  Lai aprēķini 
strādātu pareizi vienmēr obligāti ir jāveic starta/finiša un datorpulksteņa sinhronizācija. Ja, SI gadījumā, finišā laiku 
lasa no SI finiša iekārtas(-ām) vai finiša KP, tad šīs iekārtas laiku obligāti nepieciešams sinhronizēt ar starta pulksteni.  
 Līdzīgi kā stafetē, rīkotājiem jārēķinās, ka izmantojot šādu paņēmienu, nav iespējams veidot pareizas dalībnieku 
posmu laiku izdrukas finišā, balstoties TIKAI uz elektroniskajā atzīmēšanās kartē saglabāto informāciju (elektroniskās 
atzīmēšanās kartē nav informācijas par katra dalībnieka pareizo starta laiku). Lai sagatavotu pareizas posmu laiku 
izdrukas, datorprogrammai jāveic automātiska posmu laiku korekcija (t.i. jāaprēķina laiks no starta brīža līdz 
pirmajam KP). Visas populārākās datorprogrammas šo uzdevumu veic automātiski (posmu lapiņu izdrukas šajā 
gadījumā gan jāveic ar TĀS PAŠAS programmas palīdzību, kura veic rezultātu aprēķinu).  Ja nav iespējams automātiski 
veikt korekcijas, tad par šo faktu savlaicīgi ir jāinformē sacensību dalībnieki. Ja datorprogramma veic posmu 
korekcijas, tad būtu ļoti ieteicams lai ar datorprogrammas palīdzību tiktu kontrolēti pāragri startējošie dalībnieki. Visi 
gadījumi, kad tiek fiksēts pāragrs starts būtu jāizskata atsevišķi. Ja šādā situācijā vainīgs ir dalībnieks, tad dalībnieks 
var tikt diskvalificēts. 

Lai precīzi noteiktu finiša laiku dalībniekiem, kuriem nestrādā elektroniskās atzīmēšanās kartes, nepieciešams 
organizēt alternatīvo/rezerves laika fiksēšanas sistēmu finišā (Noteikumu punkts 23.6). Tā var būt videokamera, kurā 
ir skaidri saskatāmi dalībnieki ar dalībnieku numuriem un (vienlaicīgi, tajā pat ekrānā) arī finiša laiks, tie var būt arī 
tiesneši, kuri paralēli elektroniskajai sistēmai fiksē dalībnieku numurus un finiša laiku. Rīkotāji ir tiesīgi noņemt 
dalībnieku, ja dalībniekam nestrādā elektroniskā atzīmēšanās karte un dalībnieks finišā ierodas bez sava dalībnieka 
numura. Dalībnieku numuri OBLIGĀTI jālieto LČ un LK sacensībās, pretējā gadījumā nav iespējams nodrošināt 
pietiekami kvalitatīvu rezerves laika fiksēšanas sistēmu finišā. 

 



Finiša laika fiksēšana stafešu sacensībās. 

Stafešu finišā kategoriski aizliegts finiša laiku fiksēt novietojot KP vai finiša atzīmēšanās iekārtu uz finiša līnijas. 
Vislabāk atzīmēšanās iekārtu izvietot aiz finiša līnijas un aiz stafešu maiņas nodošanas. Pēdējā posma dalībnieku 
finiša laikus nepieciešams fiksēt manuāli piem. ar hronometra un finiša lapiņas, datora klaviatūras, EMIT 
„pushbutton” slēdža vai ar kādu citu līdzvērtīgu paņēmienu. 

Starta procedūra. 

Tiesnešiem startā ir jāveic dalībnieka elektroniskās atzīmēšanās kartes numura salīdzināšana ar atbilstību starta 
protokolā uzrādītajam numuram. Tiesnesis var nepielaist startam dalībnieku, kurš uz startu ieradies ar elektroniskās 
atzīmēšanās karti, kuras numurs atšķiras no starta protokolā uzrādītā. Dalībniekam vai dalībnieka komandas 
pārstāvim pašam jāsaskaņo elektroniskās atzīmēšanās kartes numura izmaiņas ar finiša tiesnešiem. Ja dalībnieks šī 
iemesla dēļ kavē startu, tad kavētais laiks viņam netiek kompensēts. 

 

EMIT karšu izmantošana sacensībās. 

1) sacensību rīkotājiem obligāti jānodrošina dalībnieki ar EMIT rezerves atzīmēšanās ("backup") lapiņām, kurās 
saglabājas adatiņu nospiedumi no katra KP; 

2) sacensību rīkotājiem jau iepriekš ir jābūt sagatavotam katras distances KP adatiņu nospiedumu paraugam, lai 
finišā varētu  operatīvi pārbaudīt "backup" lapiņu adatu nospiedumus, kad tas būs nepieciešams (Noteikumu 
4.pielikums). Ja sacensību apkalpošanas programma šādu pārbaudes iespēju nepiedāvā, tad jāizmanto cits 
veids kā sagatavot adatiņu nospiedumu paraugus. Piemēram bezmaksas programma Nais2Have 
(http://www.svenskidrott.se/Downloads/29713/docs/n2h.zip); 

3) organizatoriem startā jānodrošina vairākas rezerves EMIT kartes un tās jāizsniedz dalībniekiem, kuriem pirms 
starta nestrādā personiskās vai īrētās EMIT kartes; 

4) organizatoriem jānodrošina EMIT rezerves atzīmēšanās lapiņa katram sacensību dalībniekam, dalībnieks pats 
atbild par EMIT rezerves atzīmēšanās lapiņas nostiprināšanu EMIT kartē un tās saglabāšanu līdz finišam; 

5) ja EMIT karte finišā nestrādā, tad dalībnieka rezultāts tiek ieskaitīts, ja "backup" lapiņā ir visu nepieciešamo 
KP adatiņu nospiedumi; 

6) ja EMIT karte finišā nestrādā un dalībnieks nespēj uzrādīt EMIT "backup" lapiņu, dalībnieks tiek noņemts, jo 
nav pierādījumu distances veikšanai; 

 

Rīkotājiem jānodrošina operatīvi sakari starp starta un finiša vietām, lai veiktu pulksteņu sinhronizāciju, kā arī ziņotu 
par izmaiņām starta protokolā uz finišu (nomainīts kartes numurs, tiesnešu vainas dēļ aizkavēts starts utml.). 

Dalībniekiem ieteicams ar datorprogrammas palīdzību veikt īrēto atzīmēšanās karšu uzskaiti. Tas nepieciešams lai 
finišā efektīvi kontrolētu īrēto karšu atņemšanu dalībniekiem. 

Finiša tiesnešiem nepieciešama viena sacensību karte ar visiem apmeklējamajiem KP, kuru var izmantot darbā ar 
noņemtajiem dalībniekiem. 

LOF, tāpat kā IOF, šobrīd (uz 01.12.2007) oficiāli ir apstiprinājusi tikai divu elektronisko atzīmēšanās sistēmu 
lietošanu - SportIdent un EMIT. 

Jebkuru citu atzīmēšanās sistēmas lietošana Latvijas Čempionātos un Latvijas Kausa sacensībās nav iespējama bez 
saskaņošanas ar LOF tehnisko komisiju. 

http://www.svenskidrott.se/Downloads/29713/docs/n2h.zip

