Svjetski dan orijentacijskog sporta
Zagreb, srijeda 24. 05. 2017.
Natjecanje u orijentacijskom trčanju - disciplina sprint

Organizatori:

Orijentacijski klub “Vihor” i Tehnička škola Ruđera Boškovića

Vrijeme održavanja:
Mjesto održavanja:

srijeda 24. svibnja 2017, od 16:00 - 18:00 (bez startnih lista)
Tehnička škola Ruđera Boškovića (igralište), Getaldićeva 4, Zagreb

Karta/teren:

ISSOM standard 1:4000, E=2,5m (stanje 2017.), urbani prostor, park,
mreža puteva / reambulacija Ivana Gobec i Damir Gobec

Prijave:

vihor@vihor.hr ili putem Orienteering Online portala
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionI
D=3429 ; najkasnije do 21.05. do 24:00 sati

Kategorije:
Startnina:

M (muška 19+) , Ž (ženska 19+), junior M 12-18, junior Ž 12-18
prijava do roka: 10 kn
naknadna prijava: na licu mjesta 15kn ukoliko bude slobodnih karata

Dužina staza:

sprint ( cca. 12-15 minuta)

Proglašenje i nagrade:

oko 18:30, a u slučaju da ne bude više ljudi na cilju proglašenje će se
održati na slijedećem natjecanju, nagrade prigodne i simbolične

Dolazak na natjecanje:

Osobnim i javnim gradskim prijevozom. Parking ispred škole.

Ostale obavijesti:

Svlačionice i WC-i osigurani su u prostoru za TZK škole (molimo Vas
da držite prostor čist i uredan). Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu
odgovornost

www.vihor.hr

Svjetski dan orijentacijskog sporta
World Orienteering Day
24. svibnja 2017.

O PROJEKTU
O orijentacijskom sportu
Orijentacijski sport obuhvaća obitelj sportova koji zahtijevaju navigacijske vještine. Natjecatelj koristi kartu i
kompas za kretanje od točke do točke na raznolikom i obično nepoznatom terenu. Sudionici dobivaju
zemljovid izrađen prema strogo definiranim standardima. Uz pomoć tog zemljovida/karte/ oni obilaze
zadane kontrolne točke. Najbitnije je odabrati optimalnu varijantu puta prema slijedećoj kontrolnoj točki,
te ih sve obići zadanim redoslijedom u što kraćem vremenu. Na međunarodnoj razini pravila i smjernice
definira Međunarodna orijentacijska federacija (International Orienteering Federation - IOF). Krovna
organizacija u Hrvatskoj za orijentacijski sport je Hrvatski orijentacijski savez.
O projektu Svjetskog dana orijentacijskog sporta
U srijedu 25. svibnja 2017. godine, na što je više lokacija moguće, Međunarodna orijentacijska federacija
željela bi vidjeti što više svih dobnih skupina koji sudjeluju u nekoj vrsti orijentacijske aktivnosti. Klubovi iz
cijelog svijeta pokušati će napraviti veliki doprinos koji će koristiti obrazovanju u školama i samom razvoju
sporta. Prošle godine u obilježavanju ovog dana sudjelovalo je 252987 učesnika na 2013 lokacija u 81 zemlji
Svijeta
Događanja će se odvijati u gradovima, parkovima, šumama i školskim dvorištima. Većina sudionika bit će
mladi i školska djeca, no pozvani su da sudjeluju ljudi svih uzrasta.
Osim uobičajenih orijentacijskih disciplina poput orijentacijskog trčanja, orijentacije brdskim biciklima,
precizne orijentacije i skijaške orijentacije Svjetski dan obilježavati će se i kreativnim događanjima koja
uključuju noćno orijentacijsko trčanje, te orijentaciju u zatvorenim prostorima, dvoranama, zgradama,
razredima.
Podrška iz MOO-a
Potencijal ovog događaja prepoznat je i na globalnoj razini te je podrška Međunarodnoj orijentacijskoj

federaciji stigla i iz Međunarodnog olimpijskog odbora i od njegovog predsjednika Thomasa Bacha.U pismu
se naglašava važnost poticanja mladih vrijednostima sporta, ali i napominje da su aktivnosti Svjetskog dana
orijentacije dobro usklađene s ključnim ciljem olimpijskog programa 2020: privlačenje mladih u sport.Ne
samo da je to važno s obzirom na ambicije orijentacijskog sporta za uključivanje u Olimpijske igre, već on
također naglašava važnost sporta u poticanju mlađih generacija da prihvate vrijednosti sporta koje
orijentacija i predstavlja.
Pogled
Ciljevi Međunarodne orijentacijske federacije koji se odnose na organizaciju ovog godišnjeg događaja su
kako slijedi:
 Povećanje vidljivosti i dostupnosti orijentacijskog sporta za mlade
 Povećanje broja sudionika, kako u školskim aktivnostima, tako i u klubovima, provedba aktivnosti u svim
članicama Saveza
 Uključenje i razvoj orijentacijskog sporta u što više novih zemalja
 Pomaganje nastavnicima u provedbi orijentacijskih aktivnosti na zabavan i edukativan način
WOD 2018
Provedba aktivnosti već se planira i za slijedeću godinu 2018. Svjetski dan orijentacijskog sporta održat će
se 23. svibnja 2018. godine!
Dodatne informacije:
Orijentacijski klub Vihor
Ribnjak 2, Zagreb
www.vihor.hr
vihor@vihor.hr
Međunarodne stranice projekta: http://worldorienteeringday.com

Države i broj lokacija u svijetu na kojima će se odvijati Svjetski dan orijentacijskog sporta

SATNICA DOGAĐANJA – 24.05.2017.

SUDJELOVANJE UČENIKA I PROFESORA
11:00 - 14:00 sati - OSNOVNA ŠKOLA IVANA GORANA KOVAČIĆA, Ulica Matije
Mesića 35, Zagreb
12:00 - 15:30 sati - TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Getaldićeva 4, Zagreb
13:00 - 15:00 sati - GEODETSKA TEHNIČKA ŠKOLA, Avenija Većeslava Holjevca 15,
Zagreb
16:00 sati - DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ, Hanamanova 3a, Zagreb

SUDJELOVANJE ZAINTERESIRANIH GRAĐANA i KLUBOVA
16:00 - 18:00 sati - TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA, Getaldićeva 4, Zagreb
(obavezna prijava do 21. Svibnja 2017. na vihor@vihor.hr)

