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СВЕТСКИ ДАН ОРИЈЕНТИРИНГА УСПЕШНО ОБЕЛЕЖЕН У ОШ „ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН“ 
 
У среду, 11. маја 2016. године одржана је манифестација Светски дан оријентиринга у преко 
75 земаља Света, на 2533 локација. У Србији је одржана на око 25 локација у Београду, 
Новом Саду, Смедеревској Паланци, Aзањи, Ваљеву, Сремским Карловцима, Зрењанину, 
Панчеву, Барајеву, Кикинди, уз учешће више од 5000 учесника. 
 
Манифестација је успешно одржана и у основној школи „Франце Прешерн“  на Миљаковцу 
уз учешће 185 ученика. Учествовали су ученици четвртог 1. 2. и 3. , петог 2. и 3 и седмог 2. и 
3. разреда. Ученици су се упознали са оријентирингом у њиховом школском дворишту, на 
карти која је урађена специјално за ову прилику. Карта је била у размери 1:1000 са 
уцртаном стазом која је садржала осам контролних тачака. Циљ је био да се стаза обиђе по 
задатом редоследу и да се на свакој контролној тачки потврди долазак коришћењем 
перфоратора и контролног картона. На крају успешног обиласка стазе сви учесници су 
добили дипломе, као потврду учешћа на Светском дану оријентиринга. 
 
Главни циљ ове манифестације је популаризација оријентиринга међу младим људима, пре 
свега школском децом, као спортa који утиче на психофизичке способности деце, одвија се 
претежно у природи и који је значајно повезан са наставним саджајима многобројних 
школских предмета. 
 
 
У Србији су „Светском дану оријентиринга“ изузетну подршку пружили су Министарство 
омладине и спорта и Савез за школски спорт Србије, а главни организатор ове 
манифестације  је Оријентиринг савез Србије, Оријентиринг савез Београда, Оријентиринг 
савез Војводине и клубови, чланови Савеза. Манифестација у ОШ Франце Прешерно је 
органиована у сарадњи са Оријентирнг клубом ДИФ. 
 
Више инфрмација о овој манифестацији можете добити на сајтовима WOD-a, где можете 
наћи и тачне локације у Србији: http://worldorienteeringday.com/, као и на сајту Оријентиринг 
савеза Србије: http://www.orijentiring.rs/srb/index.php 
 

               
 


