
  

Diten e Orientimit Shqiptar 2017
Jemi të lumtur t’ju ftojmë në garën e trete të orientimit në Shqipëri!

Nga data 22 deri me 24 Shtator 2017

Gara e trete ndërkombëtare prej 3 ditësh orientim në Rajonin e Tiranes, Shqiperi

Organizimi: Orienteering Club Albania
Me Mbështetjen e: Ministria e Kultures DRKK Durres, Agjencia Kombetare e Zonave 
te Mbrojtura.

Drejtuesi i gares:  Wolfgang Pötsch (Austri)
Menaxheri i gares: Inge Bosina (Shqiperi/Austria-Naturfreunde Wien)
Hartë bëresi: Ondrej Pijak, Valter Soler (Sllovakia); Inge Bosina
Planifikuesi i kursit: Wolfgang Pötsch (Austri)

Qendra e garës: Tiranë, Shqiperi (më shumë detaje në njoftimin e dytë)

Programi i mundur:

E Enjte, 21 Shtator 2017
Mbërritja, regjistrimi, sistemimi, mundësia e stërvitjes
Qendra e gares e hapur nga 12:00 deri në 21:00

E Premte, 22 Shtator 2017
9:00-12:00 Hapja e qendrës së garës
13:00 Pika e takimit në Malin e Dajtit në stacionin teleferik
14:00 Nisja e parë në distance të mesme

E Shtune, 23 Shtator 2017
11:00 Qendra e gares e hapur tek Kepi i Rodonit
12:00 Nisja e pare në distance te gjate

E Diele, 24 Shtator 2017
10:00 Nisja e pare sprint në Tirane
13:00 Ceremonia e dhenieve te cmimeve



Klasa e konkuruesve:
M10, M12, M14, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21B, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, 
M70, M75+
W10, W12, W14, W16, W18, W20, W21E, W21A, W21B, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, 
W70, W75+
Open 1 (I veshtire), Open 2 (mesatar), Open 3 (fillestar)
Kursi I femijeve (pa pagese)
Në rast të rregjistrimit të një numri të vogël, organizuesi mund të bashkojë disa kategori.

Tarifat e garave: sipas afateve të rregjistrimit dhe kategorive, si më poshtë:
Rregjistrim deri në

Kategoritë 5 Maj 2017 3 Korrik 2017 8 Shtator 2017-
Afati i fundit

M/W -16 16 EUR 22 EUR 26 EUR
5 EUR/ gara 7 EUR/ gara 9 EUR/ gara

Open 20 EUR 28 EUR 35 EUR
6 EUR/gara 9 EUR/gara 12 EUR/gara

M/W 18+ 35 EUR 50 EUR 65 EUR
12 EUR/ gara 17 EUR/ gara 22 EUR/ gara

KUJDES:Tarifa e hyrjes përfshin transportin me teleferik malor në Dajt. Për tarife te vetme 
Dita 1( mali i Dajtit ) pagesa është + 5 € për transportin ( jo për ata me strehim në hotel 
Dajtit )

Shënime:
 Pas afatit të fundit është e mundur të rregjistroheni vetëm në kategoritë “Open” me 

një kosto 15 € për garë. Në të gjithë kategoritë e tjera vetëm në rast se ka 
disponibilitet me kosto 25€ për garë.

 Për shtetasit shqipetare për më tepër informacion mund të kontaktoni në e-mailin e 
më poshtem çmimet do të jenë të arsyshme

 Sistemi i vulosjes: Sport ident, SI-qira 2€ për garë, çmimi për blerje sipas kërkesës. Ju 
lutem të jepni numrin e kartës SI në momentin e rregjistrimit

 Kujdesi ndaj fëmijëve: do të organizohet një kopsht falas gjitashtu dhe nje kurs për 
fëmijët.

Ju lutem të bëni rregjistrimet online në faqen:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3304
Rregjistrimi do të konfirmohet pas pagesës.
Pagesa duhet të bëhet me transferim në llogarinë:
IBAN: AT061200010009245571, BIC: BKAUATWW
Emri: BOSINA Inge
Adresa: Sandleitengasse 37, 1160 Wien, Austria
Ju lutem dërgojeni atë pa shpenzime për organizuesin, përndryshe jemi të detyruar t’jua 
ngarkojmë atë kur të mbërrini.
Në rast se keni nevojë për mundësi të tjera pagimi, ju lutem të kontaktoni:
info@orienteering-al.com

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=3304
mailto:info@orienteering-al.com


http://www.punetejashtme.gov.al/files/userfiles/Regjimi_i_vizave_per_te_huajt_26.01.2017.pdf
http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens
http://www.punetejashtme.gov.al/en/services/consular-services/visa-regime-for-foreign-citizens




zona e finishit

Terreni dita e trete, Sprint:

Tirana, Qyteti Studenti,
Kjo garë do të jetë për ato të cilet pelqejnë për të 
sfiduar garen e sprintit.
Kjo pjese e Tiranes përbëhet nga ndertesa që nga 
koha e komunizmit dhe më nje labirint rrugesh, 
shpesh duke mbaruar në rrugehyrje, hapesira të 
hapura pa ndertesa, bllokime, dhe pjesa e 
universitetit më blloqe të medha dhe parqe.

Në labyrint të Qytetin studentit

zona e finishit



Paketat:
Për ta bërë sa më të lehtë të mundur pjesëmarrjen tuaj, kemi përgatitur disa oferta të 
plota me çmime ku përfshihet tarifat e garave, transfertat, akomodimi, mengjes, dhe 
udhëtimet për ta njohur më mirë Shqipërinë. 
Paketat baze për akomodimin në Tirane:
Çmimi përfshin:

 Tarifën e garës
 Transporti nga Aeroporti në akomodimin tuaj dhe anasjelltas, si dhe tek zonat e 

gares.
 2 netë në hotel sipas kategorisë së zgjedhur
 Mëngjesi 

Kategori Çmimi i paketave Suplementi për dhomë teke

Hotel më 4 yje € 170 p.P. € 80,00

Hotel i thjeshtë € 120 p.P. € 40,00

hostel € 90 p.P.
Çmimet janë të vlefshme deri në fund të rregjistrimit të parë 5 Maj 2017 në të kundert 
tarifat e garave rriten.
Paketa në hotele 5 yje, në kamping si dhe akomodimi në vende të tjera ,si p.sh. në bregdet 
sipas kërkesës.
Për grupe ne do të bëjme nje pakete special.

Informacion i rëndesishem:
Pas AOD 2017 mund te njifeni me 3 gara orientimi të tjera në MOCPA në Prilep të 
Maqedonis. Për më shumë informacion kontaktoni në http://speleo.mk/mocpa/

Programi Turistike :
Pervec ketyre paketave themelore që në ofrojme për të organizuar udhetime neper 
Shqiperi. Për më teper ne do të kemi kenaqesine të organizojme për ju udhetimin tuaj 
personal permes Shqiperise, në nje varg për të vizituar vendet arkeologjike e cila do të 
udhehiqet nga nje arkeolog deri në turnet e udhezuar në male ose qendrimin në plazh 
sipas deshires suaj!
Për më shumë informacion në lidhje me ofertat e tjera i gjeni në faqen tonë të internetit.

Informacion: 
website: http://orienteering-al.com

Mail: info@orienteering-al.com

Ju falenderojmë që keni kontribuar në “Projektin e Orientimit Shqiptar” me 
pjesëmarrjen tuaj!

Mirëserdhët Shqiptaret!

Mirëserdhët në Shqipëri edhe Maqedonis!

mailto:info@orienteering-al.com
http://orienteering-al.com/
http://speleo.mk/mocpa/

