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sportski događaj u gradu Karlovcu u ovoj godini bit će Svjetsko prvenstvo u preciznoj orijentaciji. Prvenstvo će
biti održano u Zagrebu i Karlovcu od 22. do 28. lipnja. Pokrovitelj karlovačkog dijela natjecanja je gradonačelnik
Damir Jelić. Logističku potporu ovom sportskom događaju do sada je pružio CEIK “Braća Seljan”, a svoju pomoć
najavili su i Planinarski savez grada Karlovca, planinarska društva i ostale sportske udruge članice Karlovačke sportske
zajednice. Ovo veliko natjecanje predstavljeno je na konferenciji za novinare, koja je održana u Sportskoj dvorani. Na
presici su govorili predsjednik Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji Damir Gobec,.
Članica Organizacijskog odbora Ivana Gobec, predsjednik Karlovačke sportske zajednice Želimir Feitl i koordinator
karlovačkog dijela prvenstva predsjednik CEIK-a “Braća Seljan” Mladen Kuka. Hrvatska je aktualni svjetski prvak u
ovoj sve popularnijoj sportskoj disciplini, a očekuje se da će na ovom prvenstvu sudjelovati oko dvjesto natjecatelja iz
oko trideset zemalja. Predsjednik Organizacijskog odbora Svjetskog prvenstva u preciznoj orijentaciji Damir Gobec
istaknuo je da je Karlovac izabran zbog idealne lokacije za natjecanje.
Najveći

-Karlovac je jedna nova lokacija u orijentacijskom sportu i zaista smo oduševljeni terenima. Već je ovdje organizirano
jedno natjecanje i bili smo jako zadovoljni. U Karlovcu smo dobili punu podršku za organizaciju ovog Svjetskog
prvenstva. Ovo je dosta zahtjevno natjecanje, no uz pomoć naših suradnika iz Karlovca, siguran sam da će sve biti na
visokom nivou, rekao je Damir Gobec.
Članica Organizacijskog odbora i crtačica karata Ivana Gobec upoznala je predstavnike medija s orijentacijskim
sportom, preciznom orijentacijom i disciplinom tempom.
Orijentacijski sport ima četiri grane, a to su orijentacijsko trčanje, skijaška orijentacija, precizna orijentacija i
orijentacija brdskim biciklima. U preciznoj orijentaciji su dvije discipline, sama precizna orijentacija i disciplina tempo.
Karlovac će biti biti domaćin natjecanja u tempu, istaknula je Ivana Gobec.
U Karlovcu će u četvrtak 25. lipnja biti održane kvalifikacije discipline tempo, a 36 najboljih natjecatelja plasirat će se
u finale, koje će biti održano u Zagrebu. Isti dan, poslijepodne, u Karlovcu će biti održano natjecanje u
orijentacijskom trčanju “Kup četiri rijeke” u sklopu Sprint Kupa Hrvatske. Natjecanje u orijentacijskom trčanju
organizirat će Orijentacijski klub “Jelen” iz Jastrebarskog u kojem trenira nekoliko Karlovčana. Ovaj klub uskoro će
osnovati svoju podružnicu u Karlovcu.
Za daljnje kontakte i detaljne informacije stojimo Vam na raspolaganju na tel. 098 742 094 ili info@wtoc2015.org
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