


Як провести Всесвітній день орієнтування
7-КРОКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДЛЯ ВАШОГО WOD-

ЗАХОДУ

• Зацікавлені у створенні успішного заходу WOD? Дотримуйтесь 
7-крокового посібника, щоб дізнатись, як це зробити. Більше 
інформації та натхнення ви можете знайти на нашому веб-сайті: 
www.worldorienteeringday.com

• Мета Міжнародної федерації орієнтування щодо організації 
цього щорічного заходу – це  збільшення популярності та 
доступності орієнтування серед молоді, збільшення кількості 
учасників як у діяльності шкіл, так і в діяльності клубів в усіх 
країнах національних федерацій, допомога вчителям у 
впровадженні орієнтування у веселій та пізнавальній формі і 
залучення нових країн до світу орієнтування.

http://www.worldorienteeringday.com/


1 Зареєструйте свій захід WOD

• Зареєструйте свій захід та контактну особу 
на веб-сайті WOD. Після завершення 
реєстрації на карті з'явиться червоний 
прапорець. Якщо на невеликій площі 
зареєстровано багато подій, то з'явиться 
червоне коло з номером. Також, ви можете 
завантажувати карти, фотографії та 
інформацію для кожної події
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2. Рекламуйте свій захід WOD

• На веб-сайті WOD ви знайдете наш 
рекламний комплект для Всесвітнього дня 
орієнтування. Створюйте запрошення за 
допомогою цього набору, надсилайте 
інформацію через соціальні мережі, 
запрошуйте місцеві газети, радіо та 
телебачення. Розміщуйте плакати у 
стратегічно вигідних місцях, як, наприклад, 
головний вхід до школи.





3. Підготуйте мапу

• Намалюйте не складну або оновіть стару 
мапу визначеної місцевості. Це може бути 
схема або "реальна карта", всередині 
будівель або назовні, парк або ліс. Один із 
партнерів, OCAD, надає організаторам WOD 
200 ліцензій. Будь ласка, зв'яжіться з нами 
за адресою wod@orienteering.org, щоб 
подати заявку на безкоштовну ліцензію 
OCAD та отримати іншу інформацію про 
складання карт. 

mailto:wod@orienteering.org


4. Сплануйте дистанцію

• Робіть прості дистанції. Наприклад, спринт 
на подвір’ї школи або невеликий лабіринт. 
Можливий варіант, коли ви залучаєте дітей 
до проведення заходу. Дивіться інструкції 
на веб-сайті WOD для того, щоб черпати ідеї 
з усього світу. Якщо ви хочете спробувати 
«орієнтування майбутнього», то для цього 
існують цікаві програми, які можна 
встановити на смартфон.



5. Проведення вашого заходу
• Настав час реалізувати захід WOD. Вам потрібні 

помічники з вашого клубу або вашої школи. Це 
чудово, якщо ви маєте багато помічників, які 
підтримують вас, оскільки школярі завжди хочуть 
знати більше, ніж ви від них очікуєте. Ви можете 
запросити школи до участі. Можете організувати 
нічне орієнтування або орієнтування у приміщені. 
Або чому б не дати школярам придумати свої власні 
ідеї? Розвага - головна мета: діти мають бути 
щасливі та задоволені власною діяльністю. Якщо у 
вас є можливість, будь ласка, залучайте своїх елітних 
спортсменів або попросіть послів WOD підтримати 
вашу подію. Завдяки одному із наших партнерів –
BRYZOS – ви маєте можливість замовити одяг WOD 
прямо з Інтернету. 



6. Дипломи всім учасникам

• Ви можете нагородити всіх учасників 
дипломами після закінчення заходу. Ви 
знайдете приклади дипломів WOD на 
нашому веб-сайті. Минулого року вони 
були дуже популярні серед дітей. Ви також 
можете роздати учасникам заходу напої, 
фрукти та інші дрібні речі, про які 
домовитесь з місцевими партнерами. 





7. Повідомте про свою подію WOD

• Будь ласка, повідомте про свою подію WOD 
якомога швидше після її закінчення. Укажіть 
кількість учасників у кожній віковій групі. Ця 
інформація допоможе нам зробити спорт 
популярнішим. Після завершення звіту 
червоний прапорець зміниться на зелений. 
Ви також можете переглянути статистику 
щодо участі вашого заходу, вашої країни та 
кількості людей, які брали участь у всьому 
світі.



Ви ще не знаєте, як провести Всесвітній 
день орієнтування? Наводимо приклади 
проведення заходів у приміщенні та на 

подвір’ї.

• Звичайна дистанція
• Найтрадиційніший варіант – провести 

змагання зі спортивного орієнтування в заданому 
напрямку або за вибором. Ви можете провести 
старт як з електронною відміткою, так і з 
відміткою компостером. Якщо ж у вас немає 
підходящої території для повноцінної дистанції, 
підійдуть наступні варіанти.



Орієнтування у приміщенні 

• Підготуйте карту, 
зробіть місцевість 
складнішою за 
допомогою штучних 
об’єктів – чим більше 
приміщення, тим 
цікавіше. 
Використовуйте великий 
масштаб, щоб читати 
карту було зручніше, а 
об’єкти виглядали більш 
деталізованими.



Простий лабіринт

• Не домовились щодо 
проведення змагань у 
приміщенні? Можна 
створити лабіринт у 
спортзалі або на подвір’ї 
школи. Збудувати такий 
майданчик можна як за 
допомогою професійного 
обладнання, так і за 
допомогою підручних 
засобів. Звісно, цікавіше 
проходити дистанцію з 
відміткою, але можна і 
просто познайомити 
бажаючих з орієнтуванням.



Карта-малюнок

• Якщо у вас немає 
можливості підготувати 
«професійну» карту, можна 
просто намалювати її. 

• Зробіть це завчасно 
самостійно, чи перетворіть 
це у цікавий спільний 
процес. 

• Всесвітній день 
орієнтування – це свято  та 
можливість показати людям, 
який цікавий та 
різноманітний наш вид 
спорту.



Як можна перевіряти відмітку?

• Один з прикладів – фото-
орієнтування. Відмітити контрольні 
пункти на мапі та дати світлини 
місцевості. Задача учасника –
поєднати світлину и КП. 

• Ще один варіант – математичні 
завдання. Розвісьте папірці з 
простими арифметичними діями 
(+3, -2, +1, -2 тощо). Завдання 
учасника – скласти цифри і на 
фініші сказати отриманий 
результат. 

• Також можна написати на мапі 
завдання і попросити учасників 
підрахувати кількість тих чи інших 
об'єктів в районі КП і вписати її в 
порожні клітини на карті.



Мета Міжнародної федерації орієнтування
щодо організації цього щорічного заходу – це
збільшення популярності та доступності
орієнтування серед молоді, збільшення кількості
учасників як у діяльності шкіл, так і в діяльності
клубів в усіх країнах національних федерацій,
допомога вчителям у впровадженні орієнтування у
веселій та пізнавальній формі і залучення нових
країн до світу орієнтування.

Не зациклюйтеся на деталях і не опускайте
руки! Давайте підготуємо справжнє свято! Нагадую,
що Всесвітній день орієнтування в 2019 році
відбудеться з 15 по 21 травня.


