Motto :
“Nu învăţăm pentru şcoală
Ci învăţăm pentru viaţă
Seneca”

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI INOVĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VÂLCEA

PROGRAM
9 00 – 9 30 – Sosirea invitaţilor
9 30- 10 00 – Parcurgerea traseului de către
comisia de arbitraj
10 00 -14 00 – Desfăşurarea concursului
14 00 -14 30 – Festivitatea de premiere
14 30- 16 00 - Picnic

Strada Regele Carol, nr. 20
Drăgăşani, jud Vâlcea
Tel / Fax 0250/811282
e-mail: t.vladimirescu@yahoo.com

DIRECTOR,
PREŞEDINTE CONCURS,
Prof. Petcan Lidia Florentina
Prof. Ionescu Emilian
- -

Obiectivele concursului
- Cunoaşterea orientării în natură cu ajutorul
hărţilor topo, a busolei sau a unor elemente naturale;
- Cunoaşterea unor elemente şi fenomene naturale,
legate de vedetaţie, faună şi relief;
Data concursului 6 iunie 2009, ora 10 00
Participanţi
-Echipaje formate din 4 membrii, câte unul din
fiecare an de studiu (clasele V-VIII)
-La proba de educaţie plastică participă un elev
din clasa a VIII-a.
Materiale necesare:
- busolă pentru orientare turistică;
-echipament sportiv;
-cronometru sau ceas;
-buletin de identitate şi carnet de elev;
-materiale pentru pictură (bloc desen A3,
acuarele, pensule, vas de apă şi un carton pe care se
fixează foaia de lucru).
Modul de desfăşurare
Concursul constă într-o probă practică care
vizează parcurgerea unui traseu de dificultate medie, în
relief variat, în lungime de circa 2 km, cu minimum 7
puncte decontrol care trebuie atinse în mod obligatoriu
în cadrul unui barem de timp stabilit de comisia de
organizare şi o probă de educaţie plastică care va
reliefa un peisaj inspirat din natura locală.

de asemenea, la fiecare punctde control, concurenţii
vor identifica poyiţia acestuia şi vor extrage un plic cu
întrebări din domeniul geografiei la nivelul de studiu şi
vor răspunde la întrebările prevăzute.
Fiecare echipaj va primi câte o hartă cu traseul
marcat şi câte o foaie de concurs unde la fiecare punct
de control se aplică ştampilele existente.
Concursul de orientare turistică constă în
orientarea turistică cu harta şi busola şi presupune
cunoaşterea de către elevi a modalităţii de calcul a
ayimutului, a unghiului de marş, precum şi deplasarea
în teren după acesta.
Se va prezenta avizul medical (apt pentru efort)
pentru elevii participanţi.
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Primirea echipajelor se va face la Şcoala cu
clasele I-VIII „Tudor Vladimirescu” Drăgăşani, jud.
Vâlcea, la ora 10, după care se va merge în localitatea
Creţeni, jud Vâlcea unde va avea loc concursul
propriu-zis.
Se vor acorda diplome şi premii!

