FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ORIENTARE

STRATEGIA GENERALĂ
DE ORGANIZARE ŞI DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE
ORIENTARE ÎN PERIOADA 2017 – 2020;

Orientarea este ramura sportivă care creează condițiile optime pentru îndeplinirea unor obiective
fundamentale cuprinse în Strategia națională pentru sport 2016 – 2032.
Federaţia Română de Orientare are prin Statut responsabilitatea de a contribui la promovarea
şi dezvoltarea disciplinei sportive Orientare în România.
În acest sens Federația Română de Orientare își propune prin acțiunile sale:
- creșterea gradului de participare activă a populației de toate vârstele la activități sportive cu
caracter permanent în interesul ridicării și păstrării nivelului de sănătate individuală;
- îmbunătățirea gradului de coeziune, integrare și încredere socială;
- creșterea gradului de practicare a Orientării, cu precădere în rândul copiilor și tinerilor în
scopul formării și dezvoltării de cetățeni activi, educați și responsabili;
- creșterea nivelului și calității reprezentării României la cele mai înalte competiții sportive de
performanță;
- iniţierea şi promovarea unor modalităţi ca Orientarea să devină un sport mai atractiv,

mai uşor de organizat – cu costuri minime, mai accesibil pentru spectatori şi massmedia;
- dezvoltarea unei strategii de promovare adecvată faptului că Orientarea îndeplineşte
condiţiile esenţiale ca sport ce se implică în respectarea şi protejarea mediului
înconjurător.
Se are în vedere o preocupare permanentă şi conştientă în rezolvarea problemelor legate
de activitatea competiţională, de problemele organizatorice ale federației, de problemele
cluburilor, secţiilor, sportivilor şi tehnicienilor.
Este foarte important să existe o îmbinare armonioasă a previziunilor pe termen lung – cu
valoare strategică, cu cele pe termen scurt – cu valoare tactică, din care să reiasă perspectivele şi
direcţiile principale ale Orientării, pentru detalierea căilor şi mijloacelor necesare în elaborarea
unor planuri de măsuri analitice anuale.
Pentru realizarea unor performanţe notabile pe plan internaţional, considerăm normal să
fie folosită “calea intensivă”, care ne obligă să orientăm factorii ce condiţionează performanţa
spre o creştere calitativă, paralel cu reduceri de ordin cantitativ, putând astfel îndeplini obiective
competitive pe plan mondial – fapt ce ar putea favoriza creșterea finanţării de la bugetul de stat.
Principalele elemente ale strategiei federaţiei pe perioada 2017-2020 sunt:
 Creşterea numărului de membri afiliați și de sportivi legitimați ai F.R. Orientare;
 Promovarea Orientării ca sport cu impact social deosebit;
 Activitatea competiţională;
 Selecţia şi pregătirea loturilor naţionale;
 Sistemul de pregătire şi perfecţionare a cadrelor tehnice;
 Dezvoltarea bazei materiale;
 Conducerea şi organizarea activităţii.
CREŞTEREA NUMĂRULUI DE MEMBRI AFILIAȚI ȘI DE SPORTIVI
LEGITIMAȚI AI F.R. ORIENTARE:
 Responsabilizarea membrilor FR Orientare că reprezintă principalul factor în
creşterea numărului de participanţi la competiţiile de Orientare organizate în principal
pe plan local. Vom numi acest obiectiv, ”obiectivul 600” adică atingerea unui număr
de 600 sportivi legitimați participanți în competițiile cuprinse în calendarul
competițional al FR Orientare;
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 Sprijinirea reluării activităţii şi înfiinţarea de noi cluburi de Orientare în judeţele cu
activitate diminuată;
 Găsirea de noi resurse umane şi financiare pentru dezvoltarea în cadrul cluburilor a
cât mai multor secţii de Orientare;
 Colaborarea cu Ministerului Apărării Naționale la organizarea în continuare a
finalelor Campionatelor Naţionale la Orientare ale acestui minister;
 Colaborarea cu Ministerul Educației Naționale – Federația Sportului Școlar și
Universitar la organizarea finalelor Campionatelor Naţionale la Orientare pentru elevi
și studenți;
 În colaborare cu Federaţia Română Sportul pentru Toţi, organizarea cât mai multor
competiţii ocazionate de diverse manifestări cultural-sportive, concursuri de
popularizare si initiere, organizarea de competiții de orientare pentru copii și elevi în
săptămâna “școala altfel” sau de “ziua mondială a orientării”;
 Acordarea sprijinului tehnic și logistic cluburilor sportive școlare, cluburilor elevilor,
liceelor cu program sportiv, pentru organizarea unor competiții de inițiere și
popularizare a Orientării având ca scop și atragerea și selecția unor sportivi cu reale
calități fizice pentru înalta performanță;
 O mai bună popularizare a Orientării prin mediatizarea rezultatelor meritorii obţinute
de sportivi la competiţii interne şi internaţionale.
PROMOVAREA ORIENTĂRII:
Promovarea, insuficientă în prezent, dar necesară pentru cunoaşterea şi dezvoltarea
Orientării trebuie să acţioneze în următoarele direcţii:
 Elaborarea unei metodologii de promovare a Orientării în cadrul instituțiilor de
învățământ de toate gradele
 Valorificarea “imaginii” orientării prin programe adecvate de informare şi
comunicare (COSR, mas-media, MTS instituţii publice centrale şi locale, alte
ministere);
 Continuarea relaţiilor de colaborare cu COSR pentru obţinerea de sprijin privind
pregătirea loturilor naţionale, procurarea de materiale şi echipamente sportive şi
sprijinirea promovării Orientării în programul Jocurilor Olimpice;
 Includerea orientării (probe, discipline) în cadrul activităţilor desfăşurate de Federaţia
Sportul pentru Toţi, fundaţii şi organizaţii pentru tineret, Orientarea pentru persoanele
cu handicap, cluburi de turism montan, cluburi de alergare montană, mountain bike
...etc.;
 Mergând pe ideea că Orientarea este un sistem deschis – un ansamblu de elemente în
continuă interacţiune, trebuie abordată şi problema cunoaşterii şi popularizării nu
numai ca sport de performanţă, ci si ca sport de recreere, sport pentru întreaga
familie;
 Cunoaşterea conţinutului disciplinei sportive Orientare prin realizarea de filme
documentare, afişe, broşuri, pliante ... etc.;
 Cunoaşterea perspectivei dezvoltării Orientării pe plan intern şi internaţional prin
publicarea de articole în presă;
 Popularizarea sistematică şi continuă a competiţiilor desfăşurate şi a rezultatelor
obţinute (rețele de socializare, agenții de știri on-line, ziare, radio – TV);
 Organizarea de concursuri cu scop de popularizare “parc – oraş – proba de Sprint
Urban ”;
ACTIVITATEA
COMPETIŢIONALĂ
INTERNĂ
ŞI
SISTEMUL
COMPETIŢIONAL:
 Adaptarea permanentă a sistemului competiţional intern la schimbările calitative
impuse de regulamentele IOF prin realizarea de hărţi noi şi organizarea de concursuri
de un înalt nivel tehnic.
 Utilizarea celei mai avansate tehnici de control, cronometrare și monitorizare
electronică a tuturor competițiilor interne;
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 Inițierea de acțiuni pentru formarea şi perfecţionarea arbitrilor trasatori şi cartatori
 Organizarea de către toate Comisiile Judeţene a unor Cursuri pentru arbitri de
categoria III-a şi perfecţionarea acestora prin cursuri centralizate organizate de FRO
şi trecerea la o categorie superioară după un anumit număr de ani, număr de
concursuri organizate şi examene date la FRO;
 Obligativitatea Comisiilor judeţene şi a cluburilor cu secţii de orientare, de a organiza
orice fel de competiţii judeţene sau naţionale, folosind numai arbitri calificați;
 Creşterea numărului de arbitri controlori internaţionali, atestaţi de IOF;
 Acordarea unei mai mari atenţii pentru organizarea mai multor competiţii la noile
ramuri sportive ale Orientării - MTB-O (cu bicicleta), pentru persoanele cu handicap
şi a concursurilor de parc - oraş;
 Creşterea numărului de concursuri locale, judeţene şi interjudeţene şi stimularea
participării la aceste competiţii, în special a copiilor şi juniorilor;
 Obligativitatea ca la fiecare concurs - judeţean, interjudeţean, campionate naţionale să
existe şi categoria “Open”;
 Preocupare permanentă pentru îmbunătăţirea bazei materiale pentru dezvoltarea
ramurii sportive Orientare - Schi;
 Intensificarea colaborării cu Federaţia Română de Schi – Biatlon, secţiile de schi fond
şi biatlon în vederea pregătirii în comun a sportivilor de la Orientare Schi;
 Completarea şi reactualizarea permanentă a Regulamentelor concursurilor de
Orientare, în concordanţă cu modificările aduse acestora de către Federaţia
Internaţională de Orientare (IOF).
SELECŢIA ŞI PREGĂTIREA LOTURILOR NAŢIONALE:
Pentru lărgirea posibilităţii obţinerii de noi rezultate de valoare pe plan internaţional atât
la juniori cât şi la seniori se impune o deosebită atenţie în privinţa modului în care se face
pregătirea sportivilor. Acest lucru presupune continuarea şi punerea în valoare a experienţei de
până acum cu aplicarea următoarelor măsuri:
 Selecţia la loturile naţionale va fi făcută după următoarele criterii: valoarea de
moment a sportivului, stabilitatea performanţei, posibilitatea de progres, motivaţie şi
angajament pentru pregătire;
 Loturile naţionale vor fi loturi deschise, de câte ori va fi nevoie vor fi modificate în
funcţie de rezultatele obţinute la probele de control şi la competiţiile oficiale, cu
respectarea criteriilor de selecție stabilite anual;
 Implicarea majoră a cluburilor de care aparţin sportivii în finanţarea pregătirii
acestora pentru înalta performanţă;
 Analizarea permanentă a stării de sănătate și a potențialului biomotric la Institutul
național de Medicină Sportivă din București, pentru toți sportivii loturilor naționale,
pentru realizarea de performanţe competitive pe plan mondial;
 Dezvoltarea bazei de selecţie, instituirea unei activităţi coerente şi continue de căutare
şi selecţie a talentelor, bazat pe cerinţele moderne şi pe modelele existente pe plan
mondial, creşterea efectivă a numărului de grupe de copii şi juniori;
 Îmbunătăţirea criteriilor şi exigenţei selecţiei categoriilor de sportivi în secţiile de
performanţă ale cluburilor;
 Accent deosebit pe atragerea şi pregătirea fetelor pentru Orientarea de performanţă;
 Folosirea modelării ca metodă de învăţământ şi tratarea individualizată a sportivilor
componenţi ai loturilor naţionale în funcţie de rezultatele obţinute şi de carenţele
depistate;
 Elaborarea unei metodici moderne de selecție și pregătire în Orientare;
 Armonizarea colaborării între antrenorii de la cluburi cu selecționerii loturilor
naționale;
 Asigurarea participării sportivilor de elită la un număr cât mai mare de competiţii
internaţionale în vederea obţinerii de rezultate mai bune la Campionatele Mondiale,
competiţiile de Cupă Mondială cât și în Campionatul Europei de Sud-Est;
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 Analizarea curentă şi corectă a motivaţiei şi a angajamentului sportivilor de lot pentru
realizarea de performanţe notabile pe plan internaţional;
 Specializarea sportivilor, pe cât posibil, pe probe şi ramuri sportive, renunţarea la
mentalitatea de a participa la toate probele şi ramurile sportive ale Orientarii;
 Familiarizarea tuturor sportivilor din loturile naționale cu procedurile anti-doping și
implicarea activă în procesul de promovare a unui sport curat;
 Aplicarea principiului de sponsorizare pe sportiv în funcţie de valoare;
 Reactualizarea Teoriei si Metodicii disciplinei sportive Orientare .
SISTEMUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A CADRELOR TEHNICE:
Trebuie să existe o corelare adecvată între ridicarea nivelului general al performanţei şi
pregătirea şi perfecţionarea cadrelor tehnice de la noi din ţară. Pentru aceasta, pentru perioada
2017-2020, federaţia îşi propune următoarele obiective generale:
 Organizarea de cursuri anuale de perfecţionare a antrenorilor;
 Perfecţionarea pregătirii antrenorilor prin susţinerea periodică la Centrul Naţional de
Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, a examenelor de categorie;
 Creşterea numărului de antrenori, prin convingerea foştilor sportivi de performanţă,
de a se înscrie şi de a absolvi cursurile F.E.F.S. şi ale Centrului Naţional de Formare
şi Perfecţionare a Antrenorilor;
 Organizarea de cursuri de formare şi perfecţionare de arbitri cartatori;
 Creşterea numărului de arbitri şi perfecţionarea continuă a acestora, în așa fel încât,
toate competițiile naționale să fie organizate numai cu arbitri calificați;
 Îmbunătăţirea activităţii de control şi îndrumare;
 Colaborarea cu Ministerul Educației Naționale – Federația Sportului Școlar și
Universitar, în vederea perfecţionării cadrelor didactice şi a antrenorilor care se ocupă
cu pregătirea specifică a grupelor de copii din cadrul Palatelor Copiilor şi Cluburile
Elevilor;
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE:
Evoluţia performanţei sportive pe plan internaţional impune alături de o creştere a
calităţii organizării competiţiilor interne şi o mai bună dotare a federaţiei cu material şi
echipament sportiv:
 Achiziţionarea unui utilaj de tasat zăpadă necesar la organizarea concursurilor de
Orientare - Schi;
 Creşterea numărului de hărţi noi de Orientare calitativ superioare, ţinându-se cont de
complexitatea zonelor, facilităţile de organizare, accesibilitatea la zona de concurs şi
existenţa pe plan local a unei echipe de tehnicieni;
 Preocuparea permanentă pentru procurarea de echipament şi materiale sportive
performante, necesare pregătirii şi reprezentării sportivilor din loturile naţionale de
vară şi iarnă.
CONDUCEREA ŞI ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII:
Structura organizatorică a F.R. Orientare a parcurs de la înfiinţarea sa o evoluţie
ascendentă ajungând ca în prezent să conţină pe statul de funcţii, retribuite de la bugetul de stat 2
1/2 angajaţi: secretar general, instructor sportiv şi economist;
În conformitate cu Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, din punct de vedere al structurii
organizatorice, este posibil ca F.R. Orientare să aibe în continuare o evoluţie ascendentă.
Este necesar:
 Responsabilizarea membrilor Consiliului Director prin implicarea acestora în
conducerea comisiilor şi colegiilor pentru îmbunătăţirea activităţii acestora;
 Reorganizarea structurii organizatorice a Consiliului Director prin reducerea la 7 a
numărului membrilor acestuia și eficientizarea activității fiecărui membru al
Consiliului Director;
 Îmbunătăţirea activităţii de îndrumare şi control la nivelul membrilor afiliaţi;
 Perfecţionarea activităţii personalului salariat;
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 Actualizarea permanentă în funcţie de situaţie a componenţei comisiilor şi colegiilor
pentru funcţionarea continuă şi eficientă a acestora;
 Preocupare permanentă pentru înfiinţarea unor noi Asociaţii Sportive Judeţene de
Orientare în județele cu 2 sau 3 structuri sportive;
 Urmărirea permanentă a îndeplinirii obiectivelor şi termenelor stabilite în contractul
de finanţare semnat cu M.T.S.
 Reactualizarea permanentă a regulamentelor în conformitate cu noutăţile şi
modificările stabilite de IOF;
 Actualizarea în permanenţă a bazei de date statistice referitoare la secţii, antrenori,
sportivi și arbitri şi a paginii site și faacebook a federaţiei;
 Creşterea responsabilităţii tuturor structurilor sportive, a tehnicienilor, antrenorilor,
arbitrilor, organizatorilor de competiţii pentru respectarea fără nici o excepţie a
concluziilor şi prescripţiilor medicale, existenţa avizului medical fiind obligatoriu
pentru acceptarea participării sportivilor la antrenamente şi competiţii.

APROBAT
de Consiliul Director al Federației Române de Orientare în ședința din data de 04 februarie 2017.
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