ОРИЈЕНТИРИНГ САВЕЗ СРБИЈЕ
Палмира Тољатија 5, локал 143 Л
11070 Нови Београд, Београд
Србија

Позивамо вас да се укључите у манифестацију,

СВЕТСКИ ДАН ОРИЈЕНТИРИНГА
15. МАЈ 2019.
15. – 21. мај 2019. године
WORLD ORIENTEERING DAY

У среду , 15. маја 2019. године, широм света обележиће се Светски дан
оријентиринга, манифестација у којој ће учествовати око 100 земаља, чланица
Међународне оријентиринг федерације и различитих територија, сама манифестација
трајаће током читаве недеље од 15. до 21. маја, од среде до уторка, када ће бити могуће
испланирати активности.
Оријентиринг савез Србије се наравно, као и претходних година придружује овој
манифестацији и покушаће да допринесе промоцији важности бављења спортом, здравом начину
живота, повезантости ориејентиринга и предмета у школама, али и да оствари главни циљ ове
манифестације, а то је да се што више деце и људи упозна и укључи у наш спорт. Прошле
године у нашој земљи је било близу 9000 учесника и наша земља је заузела 12. место од близу 100
земаља и територија учесница, претпрошле смо били на 7. месту, што је за сваку похвалу која је
и стигла од представника Међународне оријентиринг федерације, али и доказ да ове године може
да нас буде још више, а циљ нам једа надмашимо рекордни број из 2017. године, замислите сваки
клуб да ангажује бар 5 појединаца, који би отишли у по једну школу и радили манифестацију са
150 ученика, то значи да би нас ове године било око 15000, могуће је зар не?
Могуће је да нас буде и више, од нас зависи!!!
Главни акценат је стављен на школску децу, а сви веома добро знамо колико је
оријентиринг у корелацији са многим школским предметима (физичко васпитање, географија,
ликовно, информатика, математика, билогија, природа и друштво, свет око нас, историја...) и
колико је то важно за развој нашег спорта, међутим, све то наравно не спречава и све остале
заинтересоване да узму учешће у овој манифестацији.
Резултати прошлогодишњих манифестација су већ видљиви, оријентиринг је члан Савеза
за школски спорт Србије, а прво Званичмо школско првенство Србије у оријентирингу, одржано је
на Дивчибарама 11. маја 2018. године оцењено као веома успешно, учешће неких школа, директан
је резултат прошлогодишњих обележавања манифестације Светски дан оријентиринга, ове
године Школско првенство, надамо се, биће још масовније, одржава се као одлична увертира
Светском дану оријентиринга, 10. маја на Кошутњаку, Београд је добио организацију Светског
школског првенства 2021. године, ове године је рекордни број регитрованих младих такмичара у
односу на претходних 5 година, хајде да овај списак буде још дужи следеће године
Нећемо се зауставити на томе, идемо даље, хоћемо оријентиринг у свим регионима
Србије, хоћемо клубове из тих региона, хоћемо још већи развој оријентиринга у регионима у
којима постоје клубови. Заједно, свим снагама ми то можемо!
ХАЈДЕ ДА УЧИНИМО МАЛО, ЈЕР ЋЕ НАШЕМ СПОРТУ ЗНАЧИТИ ПУНО!!!
Тел: 060-66-28-550, 060-66-28-564, е-мејл: oss@orijentiring.rs www.orijentiring.rs
Т.Р. 205-24825-12 ПИБ 102379304 М.Б. 17147986
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Хајде да наш спорт поделимо са целом Србијом!!!
Шта је циљ манифестације?
Што више локација, што више учесника, што више деце, нови оријентирци чланови ваших
клубова !!! Преко 15000 учсеника!!!
Кад?
15. до 21. мај 2019. године – од јутра до мрака, током целог дана!
Где?
Школска дворишта, паркови, насеља, двориште ваше фирме или предузећа, школске сале,
учионице, канцеларије... Све су то места где можете одржати Светски дан оријентирнга и
упознати људе око себе са нашим дивним спортом
Карте, стазе, мерење времена,овера контролних тачака?
Карте крупног размера, лаке стазе са неколико контролних тачака, мерење времена није
неопходно, довољно је да учесници дотакну контролни тачку, али се могу користити и други
класични системи овере, обавезан је број учесника!
Како да се укључите у манифестацију?
Осмислите вашу манифестацију, одредите локацију, контактирајте особе задужене за ову
манифестацију, региструјете се на сајту манифестације (за оне који су прошле године радили
регистрацију, поступак је сличан, можете једноставно и ископирати манифестацију од прошле
године).
Website за регистрацију и упутства: https://worldorienteeringday.com/
Контакт особе испред ОСС-а су Добрица Јелић, председник и Стеван Роксандић, генерални
секретар.
Стеван Роксандић – тел: 060/662-8564, mail: oss@orijentiring.rs
Добрица Јелић – тел: 063/827-6074 mail: ddsan@orion.rs
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