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Покана за
IOF MTB Клиника за международни контрольори и
Семинар за организатори
Попово, България
17 – 19 Септември 2021
Тази Клиника за международни контрольори и Семинар за организатори се
организира за картографите, треньорите и организатори и състезатели в колоориентирането. Фокусът ще бъде върху изискванията за събитие от висок ранг по
коло-ориентиране и ще включва практически аспекти относно картографиране и
планиране на маршрути. Семинарът ще послужи и като Клиника за международни
контрольори (MTBO Event Advisers) за тези участници, които изпълняват изискванията
и биха желали да станат лицензирани международни контрольори по колоориентиране на IOF.
Семинарът е отворен за всички потенциални организатори, картографи, технически
ръководители, дори те да не целят да станат международни контрольори.
***** Обща информация за клиниата / семинара *****
Организатор:

Българска федерация ориентиране и MTBO комисията към МФО

Дата и време:

Петък, 17 Септември, 18:00-20:30
Събота, 18 Септември, 15:00 – 20:30
Неделя, 19 Септември, 14:00 – 19:00
Място:
Гр. Попово, България (17-18 Септември)
Гр. Щръклево, България (19 Септември)
Тема на семинара Основната тема на семинара е да се подготвят участниците за
и изисквания:
лицензирани международни контрольори по коло-ориентиране към
Международната федерация по ориентиране и да запознае
организаторите с изискванията на висококачествени международни
състезания по коло-ориентиране.
Изискванията за получаване лиценз за международен контрольор:
1. Да си активен коло-ориентировач.
2. Да си се състезавал в държави, различна от своята собствена.
3. Да си контролирал или да си играл основна роля в организацията
на национално или международно състезание по колоориентиране през последните 3 години.

Съдържание на
семинара:

4. Да разбираш английски език.
5. Да си участвал, и да си бил активен участник в Клиника за
международни контрольори по коло-ориентиране.
6. Да си запознат с правилата на МФО и други подобни публикации.
7. Да си разпознаваем като експерт в коло-ориентирането и да си
подкрепен като подходящ кандидат от своята федерация.
 Разбиране на задълженията на международния контрольор по
коло-ориентиране и организиране на събитие от висок ранг по
коло-ориентиране
 Разбиране на естеството и всяка от дистанциите в колоориентирането (дълга, масов старт, средна, спринт, щафета)
 Разбиране на правилата на МФО и изискванията за
международни състезания
 Безопасност в събития по коло-ориентиране
Повече детайли в предварителната програма по-долу.

Материали:

Следните публикации на МФО ще бъдат използвани на клиниката:
 Състезателни правила за IOF MTBO състезания
 Международна спецификация за MTBO карти (ISMTBOM)
 Наръчника за международни контрольори по коло-ориентиране
 Ръководство за IOF MTBO състезания, носещи точки за световната
ранглиста
Материалите
са
достъпни
на
сайта
на
МФО:
https://orienteering.sport/mtbo/internal и се очаква участниците в
клиниката да са запознати с тях.

Ръководител на
семинара:

Nermin Fenmen, IOF MTBO Senior Event Adviser
nerminfenmen@gmail.com

Език:

Английски (ще има превод и на български)

Такса участие:

10 € на участник, плащане в брой при пристигане на семинара.
Може да бъде издадена фактура при необходиост.

Краен срок за заявки:
Заявки:

9 Септември 2021

1. Може да се заявите по имейл или чрез платформата на
http://orienteeringonline.net/, в събитието ‘MTBO Popovo &
Shtraklevo Cup’ (17.09.2021) изберете опцията за IOF MTBO EAs
Clinic. Link.
2. Ако изпълните изискванията за международен контрольор, се
свържете с БФО дали биха подкрепили вашата кандидатура. Ако
отговорът е „да“, тогава вие ще получите „форма за подкрепа“
(“endorsement form”) по време на клиниката. Попълнете
формата и я изпратете на БФО по имейл.

3. БФО ще ви подкрепи и ще изпрати тази форма на ръководителя
на клиниката и до IOF секретариата.
Забележка:

Клиниката се провежда паралелно с купа „Попово“ и купа
„Щръклево“ от 17 до 19 Септември.
Препоръчително е участниците в клиниката да вземат участие в
стартовете. Дискусии относно наученото по време на състезанията
ще бъдат важна част от семинара.

Предварителна програма
Петък, 17 Септември 2021, 18:00 – 20:30
Раздел 1: Организацията на MTBO събитие от висок ранг и всички свързани процедури
 Структура на МФО, комисии, ресурси на страницата на МФО
 Как може МФО да ти помогне? Проекти за развитие
 Какво е събитие от висок ранг? Кандидатура, назначения, разпределение на работата
 Основна фигура в организацията
 Контрольорът – задължения и отговорности, посещения
 Бюлетини и интернет страница на събитието, съпътстващи състезания
Групова работа: Подготовка на времева рамка и разпределение на рабоата за WRE

Събота, 18 Септември 2021, 15:00 – 20:30
Раздел 2: MTBO Карти
 ISMTBOM
 Пътищя/пътеки - класификация
 Други основни специфики в коло-ориентирането
Картографиране на терен (пеша, без колело): Как би трябвало да се даде всяка от пътеките
на карта за коло-ориентиране? (например проходимост срещу видимост?),
характерни/нехарактерни кръстовища и т.н.
Раздел 3: Маршрути за коло-ориентиране
 5 състезателни дисциплини (формата), времена на победителите, типични дължини
на маршрутите, подбор на подходящ терен
 Обща концепция и акцент в маршрутите: Карантина/и, старт, финал, арена, отсечки..
 Разположение на арената – за какво трябва да се помисли?
 Специфики при планирането на маршрути за коло-ориентиране
 Системи за разделяне: (phi loops, пеперуди и др.): Видове, предимства и
недостатъци
 Безопасност, аварийни ситуации и достъп
Групова работа: Изработване на маршрут за коло-ориентиране

Неделя, 19 Септември 2021, 14:00 – 19:00
Раздел 4: MTBO въпроси и къде да намерим отговорите
Раздел 5: Контенстации, протести, жури
 Какво е контестация? Какво е протест? Задължения и отговорности
 Членове на журито? Как да се гарантиран безпристрастност?
 Роля на контрольора
 Какви документи трябва да бъдат налични?
 Как се документира контестацията, протеста, решението на организатора и
решението на журито
Групова работа: Дискусия на случаи за жури. Как би постъпил ти като член на журито?
Раздел 6: Как да станеш лицензиран международен контрольор по коло-ориентиране към
МФО и закриване

