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www.worldorienteeringday.com 
Website-ul este acum funcțional
În urma muncii asidue depusă 
de un grup de oameni suntem 
mândri să anunțăm site-ul 
Zilei Mondiale a Orientării 
(WOD)! Acesta vă va furniza 
toate informațiile despre 
WOD 2016. Cele mai noi 
informații se vor găsi în 
mijlocul barei superioare iar 
informațiiel anterioare vor 
putea fi găsite în secțiunea 
Arhivă.

În secțiunea ”Promotion Kit” 
poți descărca gratuit 
materialele publicitare, puse 
la dispoziție de IOF, pe care le 
vei folosi la organizarea 
evenimentului tău.

Înregistrarea
Site-ul este acum pregătit 
pentru înregistrări. Te rugăm 
să înregistrezi evenimentul și 
persoana de contact cât mai 
curând posibil. Când vei 
finaliza procedura de 
înregistrare un steguleț roșu, 
care va marca evenimentul 
creat de tine, va fi afișat pe 
hartă. Dacă într-o zonă mică 
vor fi mai multe evenimente 
planificate atunci pe hartă va 
apărea un cerc roșu cu 
numărul evenimentelor înscris 
în el. Pentru fiecare 
eveniment în parte pot fi 
încărcate hărți și poze.

Numele tău, adresa de mail și 
numărul de telefon sunt 
informații importante pentru 
rețeaua noastră. Poți alege, 
dacă vrei, să faci publice cu 
aceste informații.

Urmărirea numărului 
de înregistrări
Pe pagina WOD 2016 poți 
urmări, zilnic, înregistrările 
realizate.(Preregistered 
locations). Pe 11 mai puteți 
urmări, în timp real, 
numărul participanților 
raportat pe site-ul WOD.
(Secțiunea - World 
participants).
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www.worldorienteeringday.com
Raportarea 
După desfășurarea 
activității vei raporta 
numărul de participanți, 
înregistrând numărul total 
de femei și bărbați și 
vârsta acestora. Când vei 
termina procedura de 
raportare punctul roșu va 
deveni verde. Poți 
vizualiza statistici 
privitoare la participanții la 
activitatea ta, la 
participanții din țara ta și 
câți oameni au participat 
la nivel mondial.  Bulina 
albastră indică faptul că 
evenimentul este deschis 
pe ecran.

Hărți și poze
Poți încărca hărți și poze 
de la fiecare eveniment. 
Poți încărca, de 
asemenea, postere, flyere 
sau alte informații pe care 
vrei să le partajezi cu 
restul lumii. 
Acest website va fi o sursă 
de inspirație, pentru noi 
toți, în vederea 
promovării ulterioare a 
Orientării ca sport cool  și 
interesant.

Raportarea vârstei
Te rugăm să raportezi 
numărul participanților 
pentru fiecare categorie 
de vârstă. Această 
informație va fi 
importantă atât pentru 
IOF cât și pentru 
partenerii noștri.



4

KIT-ul de promovare
Diplome, flyere, logo-uri, postere, numere de 
piept, fișe de control etc.

De pe site puteți descărca ”Promotion kit” pentru Ziua 
Mondială a Orientării. Acestea pot fi utlizate gratuit  dar 
va trebui ca fiecare .să le imprime și multiplice.

DIPLOMA

Brian Porteous - IOF President

This diploma is proudly presented to

For great and strong performance 
of the World Orienteering Day

May 11th 2016

1 2 3 4 5 6 9 107 8

11 12 13 14 15 16 19 2017 18

CLASS

START NUMBER

21 22 23 24 25 NAME

CLUB/TOWN

333
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WOD-ȘTIRI DE PE MAPAMOND
Canberra, Australia în acțiune

SC-ORE Școala de Orientare – Un "pachet 
pentru începători" excelent
Orele de Orientare, ținute într-un mediu sigur în fiecare joi, au 
generat un interes foarte mare pentru acest sport în Canberra, 
capitala Australiei. Pentru început acest program a fost testat 
în martie 2015, iar acum acesta este repetat cu unele ajustări 
și îmbunătățiri. În noiembrie 13 echipe (52 juniori în Orientare) 
și-au pus trupurile și creierele la încercare, acum pentru 
martie 2015 au fost alcătuite alte 13 echipe.

Este plăcut să fi martor la entuziasmul lor contagios. Orele de 
Orientare sunt organizate înainte de cursuri, în altă școală în 
fiecare săptămână, doi băieți și două fete din fiecare școală 
concurează într-o cursă de ștafetă mixtă. Văzută de mulți ca 
un bun “pachet pentru începători” SC-ORE - Școala de 
Orientare asigură ințierea copiilor înainte ca aceștia să 
înceapă practicarea acestui sport în cadrul unui club. Este 
rețeta potrivită de care sportul are nevoie pentru a ajuta copii 
să treacă de la un sport practicat ocazional la școală, la un 
sport practicat pe termen lung. Cele mai importante 
ingrediente sunt: părinți implicați (cineva care să le asigure 
transportul la ora 08:00 dimineața); să ofere posibilitatea unor 
spectatori sa privească (ceilalți copii care la ora 09:00 vin la 
cursuri); să ofere o provocare (să se desfășoare într-un 
campus necunoscut), dar să se desfășoare într-un mediu sigur.

Site-ul Federației Australiene de Orientare (ACT): act.orienteering.asn.au 

Pagina de FB a ACT: https://www.facebook.com/

Be Part of the Action - 11 May 2016 - in Australia

Can you hold a small local event?
•	 In	 your	 workplace	 /	 school	 or	 /	local	park	?
•	 At	 lunchtime	 /	 after	 school	 or	 /	after	work?
•	 In	the	daytime	or	/	with	lights	af-ter	dark?
•	 In	 a	 big	 city	 or	 /	 a	 remote	 loca-tion?

Contact

To	 get	 more	 information	 about	 ”WOD	2016”,	please	contact:

International Orienteering Federation Göran	Andersson
E-mail;	goran.andersson.rf@gmail.comTelefon:	070-601	53	26Malin	Björkqvist
E-mail;	malin.bjorkqvist@orienteering.org

More information about WOD 2016
Join	an	estimated	250,000	people	around	the	world.	Log	on	and	find	the	latest	WOD	news	from	25	countries.	Click	and	register	your	local	event	so	it	can	be	counted	in	this	world	 record	 attempt.	 Your	 location	 will	then	appear	on	a	world	map.	Follow	WOD	on	Facebook	and	spread	the	word.

www.worldorienteeringday.com(under	construction)
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WOD-ȘTIRI DE PE MAPAMOND
Hässleholm, Sweden în acțiune (Skol-
Sprinten) 
În urmă cu 13 ani, în 2004, un antrenor de la 
Clubul de Orientare din Hässleholm’s, Ivar 
Nilsson, a lansat conceptul de ”Skol-Sprinten” 
în Suedia. Mai mult de 700 copii din diferite 
școli din oraș participă în fiecare an la acest 
eveniment organizat pentru clasele a 4-a, a 5-
a si a 6-a. Anul acesta vor organiza acest 
eveniment anual în data de 11 mai odată cu 
WOD.

mer info:
www.worldorienteeringday.com

Hässleholm, Skol-Sprinten ÅR 4 

1 : 5 000

mer info:
www.worldorienteeringday.com

Hässleholm, Skol-Sprinten ÅR 5 

1 : 5 000

mer info:
www.worldorienteeringday.com

Hässleholm, Skol-Sprinten ÅR 6 

1 : 5 000



Editarea pozelor
Aplicațiile folosite pentru 
editarea imaginilor sunt:

• Pencil Sketch
• Face Changer
• YouCam Makeup

Din Google Play pot fi 
descărcate și alte aplicații 
gratuite.
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Svanberga skola, Norrtälje       Stjärn-OL, 1 kontroll, del A  

Teckenförklaring

Hus, byggnad
Skärmtak, berg i dagen
Odlad mark, gräsmatta

Halvöppen mark
Sandyta

Hårt underlag, asfalt, grus

Undervegetation

Öppen mark i skog

Tät skog
Tomt, rabatter, blommor
Väg, parkväg
Stor stig/liten stig
Staket, opasserbar

Mur, plank, opasserbar
Bord/blomsterrabatt
Häck, hög rabatt

Fotbollsmål/parkbänk
Träd; stort och litet
Utmärkande träd/buske
Trappa 

Staket, passerbar

 OBS! Här får man inte springa! 

Skog

Sten, betongklump/brunn
Pelare/lekställning
Höjdkurvor/lutningsstreck
Liten höjd/stock, mur

Flaggstång, liten stolpe
Större stolpe/lyktstolpe

Beståndsgräns
Vattendike
Brant, opasserbar

Skola: Svanberga skola 
Kontakt: Erica Samuelsson
E-mail: 
erica.samuelsson@norrtalje.se
Kartan ritad av: Göran Andersson
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CUM SĂ ORGANIZEZI WOD 
PE 11 MAI 2016 !
EXEMPLU FĂRĂ SISTEM ELECTRONIC DE 
CRONOMETRARE
Cea mai simpatica față făcută de profesori
Utilizați modul "Stea" pentru a pregăti cursa din 11 mai 
2016. Toți participanții primesc o hartă cu un singur post de 
control. În loc să folosiți sistemul electronic de 
cronometrare puteți folosi pozele ca mod de verificare. Ca 
alternativă distractivă puteți face poze profesorilor. Trebuie 
să fie poze distractive! Poți folosi diferite aplicații pentru a 
modifica poza. O altă variantă ar fi ca fiecare persoană care 
lucrează în școală să facă cea mai interesantă față sau 
grimasă. Poza ar trebui imprimată în format A5 și laminată. 
Participanții raportează la finish cine și ce grimasă avea la 
fiecare post de control.

Göran deghizat (2)

Göran deghizat (1)



Flyer din Slovacia

În următorul buletin informativ al WOD și pe site-ul WOD, 
SILVA și EMIT vor oferi diverse produse și pachete la 
prețuri accesibile pentru participanții la Ziua Mondială a 
Orientării.
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PROMOVARE ÎN ALTE ȚĂRI
Poster din Rusia

Partenerii noștri sunt atent selecționați astfel încât atât 
IOF cît și aceștia să aibă parte de beneficii în urma 
colaborării. Vom depune eforturi pentru a oferi 
exclusivitate produselor și serviciilor partenerilor noștri de 
Ziua Mondială a Orientării. Ziua Mondială a Orientării 
va fi un eveniment anual, ceea ce înseamnă ca 
putem semna contracte de parteneriat de lungă 
durată. Asta face din WOD oportunitatea perfectă de 
lansare a unui proiect CSR (Responsabilitate Socială a 
Companiilor) pentru f icare companie, unde 
contribuția f iecărui partener poate face 
diferența pentru t ineri .

Suntem fericiți și mândri să anunțăm că astăzi  doi dintre 
cei mai importanți parteneri de afaceri vor să coloreze cu 
IOF pentru Ziua Mondială a Orientării.

Silva Sweden AB și Emit AS sunt firme foarte cunoscute în 
Orientare și produsele lor inovative.

SILVA ȘI EMIT, NOI PARTENERI AI EVENIMENTULUI



Site-ul Norvegian
Ziua Mondială a Orientării a 
primit are propria pagină pe 
site-ul Federației Norvegiene 
de Orientare. Aici cluburile și 
școlile pot găsi toate 
informațiile necesare despre 
WOD 2016. Au ,de 
asemenea, și diferite 
propuneri de activități care pot 
fi desfășurate pe durata 
WOD, atât în cluburi cât și în 
școli. Multe cluburi au pregatit 
deja activități ”cool și 
interesante” pentru miercuri 
11 mai 2016.
Adresa web:
http://orientering.no/laering/
verdens-o-dag/

Contact WOD 2016
Pentru mai multe informații privitoare la Ziua Mondială a 
Orientării  vă rugăm să ne contactați:

Göran Andersson; goran.andersson.rf@gmail.com
Malin Björkqvist; malin.bjorkqvist@orienteering.org

PROMOVARE ÎN ALTE ȚĂRI
Promovare în Turcia
Diferite tipuri de flyere și o broșură de 6 pagini au fost realizate pentru 
toate cluburile și școlile. Turcia este proactivă și foarte entuziastă. 
Așteptările sunt mari! 
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