
 
 
 

 
 

KONKURSAS! SURENK PASAULINĖS ORIENTAVIMOSI DIENOS RENGINĮ SAVO MIESTE! 

 

Tarptautinė orientavimosi sporto federacija 2019 metų gegužės 15 dieną paskelbė Pasauline orientavimosi 

sporto diena. Šio renginio tikslas – didinti orientavimosi sporto populiarumą vaikų ir jaunimo tarpe, padėti 

ugdymo įstaigoms smagiai ir įdomiai pristatyti šią sporto šaką vaikams. Tarptautinė orientavimosi sporto 

federacija siekia, kad šio renginio metu kiekvienas klubas, sporto mokykla ar treneris apsilankytų bent vienoje 

savo miesto mokykloje, darželyje ar universitete. 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija jungiasi prie šios gražios iniciatyvos ir skelbia Pasaulinės orientavimosi 

sporto dienos renginio konkursą! 

Kviečiame klubus, sporto mokyklas, trenerius, būrelių vadovus, mokytojus dalyvauti konkurse ir surengti smagų 

orientavimosi renginį savo mieste. Lietuvos orientavimosi sporto federacija išrinks įdomiausius ir daugiausia 

dalyvių pritraukiančius projektus, kuriems skirs finansavimą. Bendras šio projekto biudžetas – 5000 Eurų. 

Renginio forma, turinys ir vieta priklauso nuo organizatorių išmonės, visos idėjos mums yra priimtinos, tačiau 

visi renginiai turi tenkinti šiuos kelis reikalavimus: 

- Renginys privalo vykti 2019 m. gegužės 15 d. (trečiadienį); 

- Renginys turi vykti naudojant sportinį žemėlapį; 

- Renginys turi būti nemokamas; 

- Renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 100 dalyvių; 

- Renginys turi būti skirtas moksleiviams/darželinukams/studentams, vykti pamokų metu ugdymo 

įstaigoje arba netoli jos; 

- Paraišką konkursui gali teikti tik juridinis asmuo. 

Norintys dalyvauti konkurse Lietuvos orientavimosi sporto federacijai turi pateikti laisvos formos renginio 

aprašymą (ne daugiau kaip vienas A4 lapas), kuriame būtų aprašoma renginio idėja, renginio vieta, 

organizatorius, numatomas dalyvių skaičius, planuojama renginio sąmata. Paraiškų laukiame el. paštu 

info@orienteering.lt iki 2019 m. balandžio 19 d. Nugalėtojus paskelbsime iki balandžio 23 dienos. 

Finansuojama suma priklausys nuo renginio apimties ir planuojamo dalyvių skaičiaus. 

Lietuvos orientavimosi sporto federacija prisidės prie šių renginių viešinimo, pasirūpins atminimo suvenyrais 

kiekvienam dalyviui. Renginių organizatoriai turės užregistruoti savo renginius Pasaulinės orientavimosi sporto 

dienos puslapyje http://worldorienteeringday.com, operatyviai pateikti nuotraukas ar video medžiagą iš 

renginio, po renginio federacijai pateikti laisvos formos ataskaitą. 
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