Seminarul de nivel inalt din Tallinn – un real success
Seminarul de nivel inalt sustinut de IOF, cunoscut si sub numele “HLES”, a atins un nou
record de participanti in acest an. Seminarul, care s-a bazat pe impartasirea educatiei si experientei
pentru organizatorii de competitii internationale de orientare de top, a avut loc intre 7-8 februarie in
Tallinn, Estonia.
In acest an au participat 77 de delegati si asistenti din 18 tari incluzand toti organizatorii
Camiponatelor Mondiale de Orientare (2015, 2016, 2017 si 2018) precum si organizatorii
Camipionatelor Mondiale de Orientare pentru Veterani din 2015 si 2016.
Seminarul a constat in doua sesiuni comune si trei sesiuni paralele dedicate in special
orientarii de elita / Campionatul Mondial de Orientare, Campionatul Mondial de Orientare pentru
Veterani si respectiv IT.
Am intrebat unii participanti dupa acest weekend ce parere au despre acest seminar.
Impresia mea generala este una pozitiva. As vrea sa recomand daca este posibil pe viitor sa
fie mai mult o discutie libera cu prezentari mai scurte.
Tõnis Erm (EST)
A fost unul dintre cele mai interesante seminarii de nivel inalt la care am participat.
Prezentatorii au fost bine pregatiti si discutiile au fost pline de idei bune si la obiect. A fost pacat ca am
fost nevoiti sa alegem intre cele 3 sesiuni, fiecare dintre ele promitand calitate, dar acest lucru este
essential pentru a putea acoperi o arie cat mai mare intr-un timp atat de scurt. Sesiunile comune au
avut avantajul ca s-a putut sublinia ideile principale in sesiunile la care un am participat.
Multumesc IOF si comisiei de orientare in alergare pentru organizare acestui seminar.
Nermin Fenmen (TUR)
HLES a dat multe de inteles organizatorilor WOC 2017 si despre ce este vorba: ce este de
facut, cum trebuie facut si care sunt asteptarile echipelor, spectatorilor si IOF.
Markus Puusepp (EST)
Este pentru prima data cand particip la HLES. Vasta varietate a prezentarilor profesionale
a fost o surpriza placuta. M-am bucurat de atmosfera relaxanta a acestui seminar.
Jaakko Lajunen (FIN)
HLES a fost interesant, compact, bine organizat si plin de informatii noi. Important in
particular sunt pentru mine contactele personal ecu Event Adviser, membrii oficiului si orientaristii din
alte tari. Simt ca a fost tinut intr.-un spirit bun si este de asemenea o motivatie pentru IOF … asta este
necesar pentru o dezvoltare puternica.
Felix Buchi (SUI)
Felicitari oficialilor IOF pentru mobilizarea organizarii HLES.
André W. Schoepfer (SUI)

Kennet Buch vorbind despre asteptarile
din partea antrenorilor si atletilor.
Foto: Riikka Tolkki

Ca un nou membru al Comisiei de Orientare in Alergare a fost o reala incurajare sa
intalnesc atat multi oameni experimentati ce sunt dispusi sa realizeze cat mai mult pentru sportul
nostru.
Prezentatorii au fost cu adevarat bine pregatiti si gandurile prezentate au fost relevante si
inspirate pentru dezvoltarea orientarii. Venind dintr-o tara unde din ce in ce mai multi organizatori
sunt pensionari, a fost un fior sa intalnesc organizatorii WMOC 2016 cu nici un membru peste 35 de
ani!
Adevarat culminant a fost sa-l ascult pe Janus Manarin, Event Director-ul de la WOC 2014,
ce a impartasit informatii pretioase despre cum sa organizezi un astfel de eveniment cu success. Un alt
moment emotionant a fost sa o ascult pe Brigitte Grüniger Huber vorbind despre uluitorul final de
cariera al Simonei in 2013 ce a fost planificat in cel mai mic detaliu.
Helge Lang Pedersen (DEN)
Am fost bucuros ca am avut sansa sa prezint asteptarile mele din punctual de vedere al unui
antrenor. Sper ca prelegerea mea a dat IOF SEA si organizatorilor ce au venit la HLES unele puncte
detaliate ce au dat de gandit cand vor sa asigure calitate si corectitudine in evenimente.
Kenneth Buch (DEN/NOR)
A fost un seminar frumos si foarte interesant. Am participat la sesiunea de IT care a fost
foarte folositoare pentru mine. Romania inca un este la standardele Norvegiei si Suediei, dar vrem sa le
atingem si am invatat o multe in aceste zile.
Am fost principalul arbitru ce a oferit suport pentru sistemul SportIdent si cronometrarea
Campionatului Sud Est European de orientare si Cupa Tarilor Latine in 2013 ce a avut loc in tara
noastra. Acum am o noua viziune asupra orientarii! De asemenea sustin initiativa Eventor si LiveCenter
ce vor ajuta foarte mult organizatori ca si mine.
Sper ca voi putea participa la acest tip de seminar si in viitor. Una dintre competitiile
interesante pe care le-am organizat a fost undeva sub pamant intr-o mina de sare la 200 de metri

adancime. De asemenea a fost publicat si un articol pe aceasta tema in revista Inside Orienteering
numarul 2 din 2014.
George Neagu (ROU)
Cred ca a fost un seminar minunat: in fiecare an din ce in ce mai bine, lecture interesante si
oportunitatea schimbului de experienta. As vrea sa iau parte in fiecare an daca este posibil la acest
seminar si voi incerca sa implic si alti participanti italieni.
Janos Manarin (ITA)
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Per total HLES 2015 a fost un seminar bun – a acoperit toate ariile principale – experienta
si munca SEA, provocarile pe care le avem cu productia TV, experienta in organizarea WOC si WMOC,
povestea de succes a Cupei Mondiale din Elvetia. Cea mai buna parte a fost prezentarea dezvoltarii
Cupei Mondiale din Elvetia, importanta persistentei, gandirea activitatilor de marketing si strategia
globala si principiile organizatiei din spatele acestui eveniment.
Jurgis Krasts (LAT)
Seminarul a dat o multime de informatii interesante. Unele au fost noi, unele un chiar, dar
este intotdeauna bine sa repetam ceea ce este important astfel ca nu vom pierde din vedere obiectivul
nostru – organizarea de concursuri corecte de care se pot bucura spectatorii cat si telespectatorii.
Sven Oras (EST)
Apreciez foarte mult ca ne-ati oferit oportunitatea sa primim informatii valoroase despre
orientarea la nivel inalt. Cred,ca pentru a invata din evenimentele IOF care au avut loc este foarte
important pentru a imbunatati calitatea. As recomanda organizatorilor de astfel de evenimente sa
participe la asemenea tipuri de seminar in fiecare an.
Koji Chino (JPN)

