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"500 000 účastníků na 5000 místech ve 100 zemích" je cílem, 
kterého chce dosáhnout IOF.  
 
Je to možné?  ANO  
 
V roce 2018 připadá Světový den orientačního běhu na středu 
23. května. Již nyní můžete zaregistrovat svou akci WOD na 
adrese http://worldorienteeringday.com/ a promyslet termín 
konání. Hlavní den WOD 2018 bude 23. května, ale máte 
možnost uspořádat akci až do 29. května!!! To znamená, že 
můžete uskutečnit akci WOD v průběhu celého týdne.  
 
 
Český svaz orientačních sportů podpoří pořadatele akcí WOD 2018 v České republice obdobně jako 
v předchozích ročnících zajištěním tisku účastnických diplomů, speciálních pohlednic World 
Orienteering Day a brožur OBjev OB a finančním příspěvkem 2.000,- Kč, v případě pořádání 3 a více 
akcí bude celkový finanční příspěvek 5.000,- Kč. 
 

Podmínky podpory pořadatelů World Orienteering Day 2018 

• „WOD akci“ registrovat na stránce http://worldorienteeringday.com a zaslat přihlášku 
předsedkyni Komise rozvoje OB Kristýně Skyvové (skyvova@volny.cz), v kopii na sekretariát ČSOS 
(csos@orientacnisporty.cz).  

• Přihláška „WOD akce“ musí obsahovat: pořadatel, datum, čas, místo, kontakt, zveřejněné 
informace (pozvánka, rozpis, webová stránka).  

• Kvůli zajištění tisku a distribuci „WOD materiálů“ zaslat odhad požadovaného množství podle 
předpokládaného počtu účastníků s přihláškou do 20. dubna 2018.  

• Propagační materiály WOD budou distribuovány od 10. května 2018 na celostátních závodech, 
poštou nebo odběrem na sekretariátu v Praze.  

• Po zdárném uskutečnění každé akce je nutné, aby oddíl (pořadatel akce) zaslal informaci o 
uspořádání akce („protokol o akci“ = pořadatel, datum, místo, použitá mapa, počet účastníků, 
zpráva o průběhu akce, fotodokumentace).  

• Po dodání informací o průběhu akce zašle oddíl na sekretariát ČSOS fakturu za uspořádání akce 
Dnů orientace v přírodě (název a datum akce) ve výši 2.000,- Kč/1 akci, resp. celkem 5.000,- Kč 
při uspořádání 3 a více akcí.  

 
Na webové stránce Komise rozvoje OB http://krob.eso9.cz je průběžně aktualizován v rámci přehledu 
akcí Dnů orientace v přírodě seznam „WOD akcí“. 
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