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World Games - vägen till OS?
Sverige skickar ett starkt lag till World Games i Cali,
Colombia. Orientering avslutar det nionde World
Games som lockat 3 000 aktiva från 101 nationer i 31
olika idrotter.
World Games är prioriterat som orienteringens väg mot en
olympisk idrott.
- Våra toppatleter håller världsklass. Det är därför vi skickar
en stark svensk trupp till World Games som är skyltfönster
för kommande olympiska spel, förklarar Susanne
Söderholm från Svenska Orienteringsförbundet.
Det blir garanterat jungfruliga marker för Annika Billstam,
Tove Alexandersson, Anders Holmberg och Jerker Lysell
som ska försvara de svenska färgerna, och
orienteringssporten, inför ögonen på OS-höjdare som
Jacques Rogge.
Det är inte varje dag svenskarna orienterar i parkterräng i
tropisk värme i en 2-miljonersstad i Sydamerika och korsar
floder med så fantasieggande namn som Rio Pance och
Rio Melendez. Och svensklaget får räkna med hård
konkurrens. Hela elva medaljörer från VM i Finland finns på
plats.
Orienteringen avgörs med tre tävlingar; sprint,
medeldistans och mixedstafett. Samtliga distanser går i
parkområden och genomförs med stöd av en delegation
från det internationella orienteringsförbundet. Loppen TVsänds och löparna bär GPS som ska kunna följas via
IOF:s hemsida.
Ger en medverkan i World Games någon effekt på den
olympiska rörelsen? Ja, till exempel rugby har via World
Games slagit sig på den olympiska kartan och finns med i
OS i Brasilien 2016.
Program World Games i orientering.
Fredag: Sprint. Första start ca kl 17 svensk tid.
Lördag: Medeldistans. Första start ca kl 16.30 svensk tid.
Söndag: Mixed stafett, 4 sträckor. Första start ca kl 17
svensk tid.
Här bör du kunna följa tävlingarna i realtid.
IOF:s hemsida: www.orienteering.org
World Games hemsida: www.wg2013.org

Grattis Tove A till ett fint silver på medeldistansen. OL i Sydamerika med sändning direkt till datorn i
Sverige! Detta är toppen!
Sk revs av Roger 2013-08-03 k l 18:32

Anmäl

>>Sven: Nej!
Sk revs av vsne 2013-08-03 k l 04:34

Anmäl

Herrklassen i World Games Sprint, är avgjord med Matthias Kyburz som vinnare. Grattis till Jerker
Lysell som blev 3:a, 15,8 sek efter. Kul att följa direktsändningarna via 2 datorer! Detta borde flera
göra, särskilt som det går i Sydamerika!
Sk revs av Roger 2013-08-02 k l 19:04

Anmäl

Grattis Annika Billstam till din fina seger för några minuter sedan, i Sprinten i World Games. Roger
Sk revs av Roger 2013-08-02 k l 18:06

Anmäl

Annika B. startar 10.30 (17.30 svensk tid) Tove A startar 10.32 (17.32 svensk tid). Anders H startar
11.21 (18.21 sv. tid) Jerker startar 18.29 (18.29 sv. tid) Heja Sverige:)
Sk revs av Ken1 2013-08-02 k l 17:23

Anmäl

Stämmer det att IOK anser att eftersom Orientering inte har strikta regler, företrädelsevis är det ju
fortf ej definierat vad hängning är och om det är tillåtet eller inte, så är orientering oavsett inte
aktuellt?
Sk revs av Sven Lundbäck 2013-08-01 k l 08:27

www.orientering.se/Nyheter/WorldGames-vagentillOS/

Anmäl
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