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TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
2022-2023 SEZON YARIŞ KURALLARI
Amaç
Bu belgenin amacı; 2022-2023 sezonu süresince Türkiye Oryantiring Federasyonunca
düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen oryantiring etkinliklerine ilişkin olarak Genel Yarış
Talimatında yer almayan sezona özgü uygulanacak kuralları, usulleri ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Bu belgede yer alan hususlar, Türkiye Oryantiring Federasyonunun yurt içinde ve yurt dışında
yapılacak, ulusal ve uluslararası, resmi ve özel yarışlara katılacak sporcular ile tescili ve/veya
vizesi yapılmış olan kulüpleri kapsar.
Dayanak
Sezon Yarış Kuralları, Genel Yarış Talimatı ile Uluslararası Oryantiring Federasyonu’nun kuralları
çerçevesinde Teknik Kurulun önerisi ve Federasyon Yönetim Kurulunun onayına dayanır.

1. BÖLÜM: Puanlama ve Sıralama Sistemi (*)
(*) Bu bölümdeki ferdi ve takım tasnif sistemi, 16 yaş ve üzeri kategoriler içindir. U14 puan ve
sıralama sistemi aşağıda ayrıca belirtilmiştir.
Ferdi puan hesaplamalarında ve ülke sıralamasında aşağıdaki yarışlar dikkate alınır:
a. Federasyon yetkisi ile düzenlenen yarışlar.
b. Federasyonca uygun görülecek puan veren diğer yarışlar.
Ferdi puan sistemi:
a. Yarışlarda 1’inci gelen sporcu 1000 puan alacaktır. Diğer sporcular için ferdi puan
sisteminde aşağıdaki formül uygulanır:

Ferdi Puan =

Birincinin Süresi (saniye) x
1000
Sporcunun Süresi (saniye)

Örnek Puanlama

Sporcu 1

Sporcu 2

Sporcu 3

Sporcu 4

Süre

23dk 16s

25dk 44s

46dk 42s

ot

Puan

1000

904

498

0

ot: Süre Aşımı (over time)
b. Herhangi bir nedenle diskalifiye olan sporcu yarıştan puan alamaz.
c. Sporcunun parkuru tamamlamasına izin verilen azami süre
tamamlayamayanlar, ferdi puan alamaz ve takıma puan veremez.
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ç. Ferdi puan hesaplamasında süreler saniye cinsinden hesaplanır ve nihai sonuç için
virgülden sonraki sayılar hesaba katılmaz.
d. Her yarışta ferdi puanlama, Türkiye Oryantiring Federasyonu lisansına sahip sporcular
arasındaki sıralamaya göre yapılacaktır. Lisansı olmayan konuk sporcular veya özel
statüde yarışanlar puanlama için uygulanan formülde hesaba katılmaz, sıralamada yer
almaz.
e. Özel yarış puanı hesaplanması için uygulanacak katsayı “Özel Yarış Düzenleme Esasları”
bölümünde belirtilmiştir.
Ferdi ülke sıralama sistemi:
Federasyonun organize ettiği ligler ve şampiyonalar ile puanlı yarışlar sonucunda oluşan sezon
sıralama sistemidir.
a. Sporcunun sezon puanı her disiplin için ayrı ayrı hesaplanır.
b. Sporcular sezon puanı almak için Türkiye Şampiyonası’na katılmak zorundadır.
c. Türkiye şampiyonaları organize edilen disiplinlerde sporcunun sezon puanına doğrudan
eklenir.
ç. Kademe yarışları organize edilen disiplinlerde sporcunun sezon puanı hesaplanırken
Türkiye Şampiyonası dışındaki en kötü bir yarışının puanı toplama katılmaz. Türkiye
Şampiyonası kapsamındaki yarışlarda alınan puanlar diğer kademe yarışlarından düşük
olsa bile toplama yansıtılır. Türkiye Şampiyonasına katılmayan sporcunun bu kapsamdaki
yarışların puanı sıfır olarak toplama dahil edilir.
d. Sporcular sezon puanı almak için izne bağlı özel yarışlara katılabilir. Bu yarışlardan
hangilerinin sezon puanına ekleneceği “Özel Yarış Düzenleme Esasları” bölümünde
belirtilmiştir.
e. Sporcunun sezon puanı; Türkiye şampiyonası etapları ve varsa kademe etapları, özel yarış
etapları toplamından oluşur.
Takım Puanlama Sistemi:
Federasyonun organize ettiği liglerin ve şampiyonalara katılan takımların sıralama sistemidir.
a. Takımların sezon puanı her disiplin ve her kategori için ayrı ayrı hesaplanır.
b. Bir kulüp her bir kategoride yalnızca bir takımla katılabilir.
c. Takımlar sezon sonu tasnife dahil olabilmek için Türkiye Şampiyonası’na katılmak ve
puan almak zorundadır.
ç. Türkiye şampiyonaları organize edilen disiplinlerde alınan takım puanları, takımların sezon
puanına doğrudan eklenir.
d. Kademe yarışları organize edilen disiplinlerde takımların sezon puanına doğrudan eklenir.
e. Takım sporcuları sezon puanı almak için izne bağlı özel yarışlara katılabilir. Bu yarışlarda
alınan puanlar takımların sezon puanlarında kullanılmaz.
f. Takımların sezon puanı Türkiye şampiyonası etapları ve varsa kademe etapları
toplamından oluşur. Bu puan ile sezon sıralaması oluşturulur.
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g. Takımlar en az iki kişiden oluşur.
ğ. Takımların bir yarıştan alacağı puan; yarışı başarıyla tamamlamış en az iki en fazla üç
sporcu derecesinin toplamı olacaktır.
h. Takım puanlarının eşit olması halinde; Türkiye Şampiyonası’nda alınan puanlara, bunların
da eşitliği halinde önceki puan aldıkları kademe yarışının puanlarına bakılarak sıralama
belirlenir. Eşitlik bozulmamış ise kura çekilir.
ı.

Türkiye Şampiyonası sonrası yapılan genel takım tasnifinde toplamda ilk üçe giren
takımlara kupa verilir.

2. BÖLÜM: Yarış Kategorileri
Koşarak Oryantiring Kategorileri (16 Yaş ve üstü içindir. U14 kategorileri 4.bölümde belirtilmiştir)
Kategori Adı

Yaş Aralığı
(*)

Doğum Yılı
Aralığı (**)

Ferdi
Sıralama

Takım
Sıralama

Harcırah
(***)

Milli Takım
Adaylığı

E16A, K16A

15-16 Yaş

2010-2007

Var

Var

Var

Var

E16B, K16B

15-16 Yaş

2010-2007

Var

Var

Yok

Yok

E18A, K18A

17-18 Yaş

2008-2005

Var

Var

Var

Var

E18B, K18B

17-18 Yaş

2008-2005

Var

Var

Yok

Yok

E20A, K20A

19-20 Yaş

2006-2003

Var

Var

Var

Var

E20B, K20B

19-20 Yaş

2006-2003

Var

Var

Yok

Yok

E21E, K21E

21-34 Yaş

2004 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Var

Var

E21A, K21A

21-34 Yaş

2004 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E21B, K21B

21-34 Yaş

2004 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Yok

Yok

Yok

E35, K35

35-39 Yaş

1988 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E40, K40

40-44 Yaş

1983 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E45, K45

45-49 Yaş

1978 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E50, K50

50-54 Yaş

1973 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E55, K55

55-59 Yaş

1968 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

60+ Yaş

1963 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

35-60+ Yaş

1988 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Yok

Yok

Yok

E60+, K60+
EMAçık,
KMAçık
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Bisikletle Oryantiring Kategorileri
Yaş Aralığı
(*)

Doğum Yılı
Aralığı (**)

Ferdi
Sıralama

Takım
Sıralama

Harcırah
(***)

Milli Takım
Adaylığı

E17, K17

15-17 Yaş

2008-2006

Var

Var

Var

Var

E20, K20

19-20 Yaş

2008-2003

Var

Var

Var

Var

E21, K21

21-34 Yaş

2004 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Var

Var

E35, K35

35-39 Yaş

1988 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E40, K40

40-44 Yaş

1983 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E45, K45

45-49 Yaş

1978 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E50, K50

50-54 Yaş

1973 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E55, K55

55-59 Yaş

1968 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

60+ Yaş

1963 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

Kategori Adı

E60+, K60+

Kayakla Oryantiring Kategorileri
Yaş Aralığı
(*)

Doğum Yılı
Aralığı (**)

Ferdi
Sıralama

Takım
Sıralama

Harcırah
(***)

Milli Takım
Adaylığı

E17, K17

15-17 Yaş

2008-2006

Var

Var

Var

Var

E20, K20

19-20 Yaş

2008-2003

Var

Var

Var

Var

E21, K21

21-34 Yaş

2004 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Var

Var

E35, K35

35-39 Yaş

1988 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E40, K40

40-44 Yaş

1983 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E45, K45

45-49 Yaş

1978 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E50, K50

50-54 Yaş

1973 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

E55, K55

55-59 Yaş

1968 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

60+ Yaş

1963 ve Öncesi
Doğumlular

Var

Var

Yok

Yok

Kategori Adı

E60+, K60+
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Patika Oryantiring Kategorileri
Kategori Adı

Ferdi Sıralama

Takım Sıralama

Harcırah (***)

Milli Takım

PAR-A

Paralimpik

Var

Yok

Var

Var

PAR-B

Paralimpik

Var

Yok

Var

Var

OPEN-A

21-34 Yaş

Var

Yok

Yok

Var

OPEN-B

35+ Yaş

Var

Yok

Yok

Yok

(*) Belirtilen yaşlar, kategoriye göre alt sınırdır. 21’den daha küçük yaşlar, 21 üst sınır olmak üzere
yalnızca bir üst kategoride, 21’den daha büyük yaşlar ise 21 alt sınır olmak üzere daha küçük yaş
kategorilerinde yarışabilir.
(**) Doğum yılı aralığı, sezonun sona erdiği 2023 yılına göre, bu kategoride yarışabilecek tüm
sporcuları kapsamaktadır.
(***) Federasyon Başkanlığı tarafından; bütçe imkanları doğrultusunda değişiklik yapılabilir.
Federasyon tarafından yapılan diğer disiplinlerdeki kategoriler, yarışma bülteninde açıklanacaktır.
Yarışlarda ayrıca ferdi ve takım sıralamasına esas alınmayan, oryantiring sporunu tanıtmak ve
benimsetmek amacıyla Yeni Başlayan, Açık, Open vb. isimle tanıtım parkuru düzenlenebilir. Bu
kategorilerde tasnif yapılmaz.
Kategorilere İlişkin Esaslar
a. Milli takım adayları her disiplin için farklı kategorilerde belirlenmektedir. Milli takım
yarışlarının olduğu kategoriler yaş kategorilerinde belirtilmiştir.
b. Sporcu sezon süresince yarıştığı her ligde bir defa kategori değiştirebilir. Eski
kategorisinde topladığı ferdi puanları yeni kategorisine taşıyamaz.
c. 14 Yaş kategorisi sporcuları, 16 yaş kategorisinin bulunduğu yarışlarda bu kategoride
yarışabilirler. Bu yarışlar için bireysel sıralaması ayrıca yapılır.
d. Sporcular aynı yarışı kapsayan günler için kategori değişikliği yapamaz.
e. Milli takıma aday veren kategorilerdeki sporcular, kademe yarışı yapılan disiplinlerde
Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nda yer almak için aynı kategoride en az bir kademe
yarışını başarıyla tamamlamış olmak zorundadır.

3. BÖLÜM: Disipline Göre Parkur Esasları
KOŞARAK ORYANTİRİNG
16 Yaş ve Üstü Parkur Bilgileri
Türkiye Oryantiring Federasyonu yarışlarında yarış parkurları aşağıdaki IOF yarış kurallarına
uygun olarak hazırlanmalıdır. Parkurların kazanma süreleri milli takım kategorileri için IOF
şampiyonalarına göre planlanmalıdır.
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Sürat
IOF Oryantiring yarış kurallarına uygun olarak sürat parkurları hazırlanır. Bu parkurlar şehir
merkezi, park vb. alanlarda yapılabilir. Milli takım kategorileri için kazanma süreleri uluslararası
şampiyonalar ile paralel olarak belirlenecektir. E21E ve K21E Kategorilerinde o yıl
gerçekleştirilecek olan WOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır, WOC’un sürat
içermediği yıllarda EOC baz alınır. E20A ve K20A kategorilerinde o yıl gerçekleştirilecek olan
JWOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır. E18A, K18A, E16A ve K16A
kategorilerinde o yıl gerçekleştirilecek olan EYOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır.
Sezon takvimine IOF şampiyonalarına hazırlık amacıyla klasik sürat yanında elemeli sürat yarışı
parkurları da eklenebilir. Bu yarışa ait puanlandırma ve tasnif özel yarış kurallarında
açıklanacaktır.
Orta Mesafe
IOF Oryantiring yarış kurallarına uygun olarak orta mesafe parkurları hazırlanır. Bu parkurlar
orman, arazi vb. alanlarda yapılabilir. Milli takım yaş kategorileri için kazanma süreleri
uluslararası şampiyonalar ile paralel olarak belirlenecektir. E21E ve K21E Kategorilerinde o yıl
gerçekleştirilecek olan WOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır. WOC’un orman
etapları içermediği yıllarda EOC baz alınır. E20A ve K20A kategorilerinde o yıl gerçekleştirilecek
olan JWOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır.E18A, K18A, E16A ve K16A
kategorilerinde o yıl gerçekleştirilecek olan EYOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır.
Sezon takvimine WOC’a hazırlık amacıyla orta mesafe parkuru olarak gerçekleştirilen klasik
başlangıçlı yarışların yanında toplu çıkışlı orta mesafe parkurları da eklenebilir. Bu yarışa ait
puanlandırma ve tasnif özel yarış kurallarında açıklanacaktır.
Uzun Mesafe
IOF Oryantiring yarış kurallarına uygun olarak uzun mesafe parkurları hazırlanır. Bu parkurlar
orman, arazi vb. alanlarda yapılabilir. Milli takım yaş kategorileri için kazanma süreleri
uluslararası şampiyonalar ile paralel olarak belirlenecektir. E21E ve K21E Kategorilerinde o yıl
gerçekleştirilecek olan WOC Dünya Şampiyonası yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır,
WOC’un orman etapları içermediği yıllarda EOC baz alınır. E20A ve K20A kategorilerinde o yıl
gerçekleştirilecek olan JWOC yarışı ile aynı kazanma süreleri sağlanmalıdır.E18A, K18A, E16A
ve K16A kategorilerinde o yıl gerçekleştirilecek olan EYOC yarışı ile aynı kazanma süreleri
sağlanmalıdır.
Sezon takvimine WOC’a hazırlık amacıyla uzun mesafe parkuru olarak gerçekleştirilen rastgele
çekilerek ilan edilen aralıklı çıkış verilen yarışların yanında puana/sıralamaya göre çıkışlı uzun
mesafe parkurları da eklenebilir. Bu yarışa ait puanlandırma ve tasnif özel yarış kurallarında
açıklanacaktır.
Bayrak Yarışı
Bayrak yarışı aynı cinste üç sporcudan oluşan takım yarışıdır. Kadın sporcu erkek bayrak
takımında yarışabilir. Erkekler kadın bayrak takımında yarışamaz. Karma Bayrak yarışı ise iki
kadın ve iki erkek sporcudan oluşan takım yarışıdır. Bayrak yarışları orta mesafe veya sürat
yarışı olarak düzenlenir.
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Sürat

12 - 15 dk.

2022-2023

Orta Mesafe

Uzun Mesafe

Bayrak

Sürat Bayrak

Elemeli Sürat

30 - 35 dk.

E21E 90 - 100 dk.
K21E 70 - 80 dk.

Ayak başına
30 - 40 dk.
Toplam
90 - 105 dk.

Ayak başına
12 - 15 dk.
Toplam
55 - 60 dk.

Eleme 8 - 10 dk.
Çeyrek finalden
itibaren 6 - 8 dk.

E21E / K21E haricindeki kategorilerin kazanma zamanları bültenlerde açıklanacaktır.
BİSİKLETLE ORYANTİRİNG
Bisikletle Oryantiring disiplininde, yarışanların navigasyon becerileri belirleyici unsur olmak üzere
dağ bisikleti kullanma ve navigasyon becerileri test edilmektedir. Dağ bisikleti teknik ekipmanı ve
güvenlik unsurları olan kask vb. malzemeler kullanılarak yapılır. Bisikletle oryantiring harita
üzerinde bu disipline özgü harita sembollerinin kullanıldığı, farklı genişlik ve sürüş özelliklerine
sahip patikalar üzerinde yapılır. Bisikletle oryantiring parkurlarını ayıran en önemli özellikler
aşağıda belirtilmiştir:
a. Parkurlarda mesafeler, izlenmesi muhtemel en kısa rotanın uzunluğu olarak verilir.
Benzer şekilde tırmanma da izlenmesi muhtemel en kısa rota üzerindeki tırmanma olarak
alınır.
b. Harita üzerinde hedefler, sıra numarası-hedef numarası formatında (2-34 gibi) verilir.
Haritada ayrıca hedefin yerine ilişkin çizelge yer almaz.
c. Eğer hedef çemberinin merkezinin bulunduğu noktadaki özellikler, hedefin tam olarak
yerine ilişkin olarak sporcuyu yanıltacak unsurlar taşıyorsa (duvarın iç köşesi mi yoksa dış
köşesi mi gibi) hedef çemberinin tam merkezi, kırmızı bir nokta konarak
belirginleştirilebilir. Bu hedefler için çok gerekiyorsa hedef bilgisi de verilebilir.
ç. Bisikletle patikadan ayrılarak araziye girmenin serbest olup olmadığı yarış öncesinde
katılımcılara duyurulur. Bununla birlikte, araziye girmek serbest olsa dahi parkur, en hızlı
rotanın araziden değil, yoldan gidilmesini gerektirecek şekilde düzenlenmelidir.
d. Varış noktasına en az 200 metre kala, varış düzenini ve güvenliğini sağlamak için, bitiş
koridoru uygulaması yapılır. Bu koridorda sporcuların güvenliğini sağlamak adına araç
trafiği kesilmelidir. Bitiş koridoru güzergâhı mümkün olduğunca düz olmalı, sert dönüşler
içermemeli ve en az 3 metre eninde olmalıdır. Varış noktası, mümkünse tehlike yaratacak
aşırı hızı törpüleyecek biçimde, hafif eğimli bir arazinin yukarısında yer almalıdır. Varış
noktasından itibaren sporcuların birikim yaratmadan dağılabilecekleri genişçe bir alan
bulunmalıdır.
KAYAKLA ORYANTİRİNG
Kayakla Oryantiring disiplininde, yarışanların navigasyon becerileri belirleyici unsur olmak üzere
kayak yapma ve navigasyon becerileri test edilmektedir. Kuzey (mukavemet/koşu kayağı) teknik
malzemesi ile yine kuzey disiplini kayak teknikleri kullanılarak yapılır. Kayakla oryantiring harita
üzerinde bu disipline özgü çizilen, pist üzerinde farklı genişlik ve kayılabilir özelliklerine sahip
olacak biçimde açılan yol ve patikalar üzerinde yapılır. Kayakla oryantiring parkurlarını ayıran en
önemli özellikler aşağıda belirtilmiştir:
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a. Parkurlarda mesafeler iki şekilde verilir:
1. Kuş uçuşu mesafe verilir. Ancak ve ancak ayak üzerinde geçilemeyecek çit, kaya
seti, yasak bölge vb. unsurların etrafından dolaşıldığı varsayılarak mesafe bunu
dikkate alacak şekilde değiştirilir.
2. İzlenmesi muhtemel en kısa rotanın uzunluğu olarak verilir.
b. Tırmanma, izlenmesi muhtemelen kısa rota üzerindeki tırmanma olarak alınır. Toplam
tırmanma, izlenmesi muhtemel en kısa rotanın % 6’sını geçmemelidir.
c. Tüm hedefler, harita üzerinde gösterilmiş patika ve yollar üzerinde yer alır.
d. Hedef açıklamaları (hedef bilgi kartı) kullanılmaz. Harita üzerinde hedefler, sıra numarası
- hedef numarası formatında (2-34 gibi) verilir.
e. Hedef noktaları güvenlik endişesi olan yerlerde (çok dik inişler vb.) bulunmamalıdır.
f. Parkurlar ağırlıklı olarak kayakların üzerinde tamamlanmalıdır. Kayak malzemesinin
kullanılabilirliğini yitirmesi durumunda sporcu kayaklarını değiştirebilir, bazı bölümler
koşarak / yürüyerek tamamlanabilir. Ancak sporcu yarış boyunca kayak, baton ve kayak
botlarını yanında taşımak zorundadır.
PATİKA ORYANTİRİNG
Patika Oryantiring disiplini, süreye değil, haritayı okuyup yorumlama becerilerine dayandığından
bedensel engellilerin de katılımına uygun oryantiring türüdür. Patika oryantiring parkurlarının
ayırt edici özellikleri aşağıda belirtilmiştir.
a. Tekerlekli sandalyenin rahatlıkla geçemeyeceği derecede dar veya bozuk zeminli
patikalar herkese yasak olmalı ve arazide de şeritlerle işaretlenmelidir.
b. PRE O Parkurlarında genel değerlendirme, süreye değil, puan hesabına dayalıdır. PRE
O parkurunda ayrıca, karar verme süresinin tutulduğu “süreli hedefler” de bulunabilir.
c. TEMP O Parkurlarında genel değerlendirme sporcuların karar verme süresine ve doğru
yanıtlarına dayalıdır.
ç. Parkur tamamlama azami süresi katılımcılara yarış başlamadan açıklanır. Eğim, hava
koşulları, güzergâh zemini gibi etmenler göz önüne alınarak bu süre hakem heyeti
tarafından artırılabilir.
d. Hareket kısıtlılığı olan sporcular tekerlekli sandalye (elektrikli veya manuel), bisiklet,
3tekerlekli bisiklet veya yürüteç kullanabilir. Gerektiğinde organizasyon tarafından
sağlanan refakatçi de kullanabilir. Refakatçi sporcuya eşlik ederek fiziksel hareketliliğine
yardımcı olur ancak herhangi bir yorumda bulunamaz.

4. BÖLÜM: 14 Yaş ve Altı (U14) Yarış Düzenleme Esasları ve Tasnif
Bu bölümde yer alan esas ve ilkeler, 14 yaş ve altındaki lisanslı sporcular ile onların antrenör ve
kulüplerini bağlar. 3. Bölümde belirlenen kategoriler dışında sporu yaygınlaştırmak amacıyla yeni
başlayan miniklere yönelik eğitim parkurları, yeni başlayan parkurları düzenlenebilir. Tasnifte
lisanslı sporcular esas alınır, lisansı olmayan sporcu tasnife giremez.
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1. Yarış Çeşitleri
Türkiye Oryantiring Federasyonu 2022-2023 Sezonunda U14 yarışlarını aşağıdaki şekilde
düzenler:
1.Kademe Yarışı: Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet programında bulunan ilde
yapılan yarışlardır.
Bölgesel Yarışmalar (2.Kademe): Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet
programında olup başka illerden de kulüp ve sporcuların katılabileceği yarışlardır.
Türkiye Şampiyonası: Federasyon faaliyet programında yer alan sezon içerisinde bir kez
düzenlenen, Türkiye dereceleri ile ferdi ve takım sıralamalarının belirlendiği final yarışıdır.
Özel Yarışlar: Federasyon faaliyet programında yer alan, puan veren ve U14 kategorilerini
kapsayan özel yarışlardır.
2. U14 Parkur Türleri
U14 1.Kademe yarışlarında sürat, Bölgesel yarışları kısa mesafe ve sürat şeklinde, Türkiye
Şampiyonası’nda orman ve/veya sürat parkurları yapılması uygundur. Yarışlar için
merkeze yakın park, kampüs, koru, koruluk ve kent ormanları gibi yerlerde bu yaşlara ve
kurallara göre uygun parkurlar hazırlanır.
Parkurlar hakkında bilgiler aşağıdaki şekildedir.
a) Sürat: Katılımcıların kolaylıkla bitireceği ve sürat (sprint) parkurları hazırlanır. Bu
parkurlar güvenliği alınmış şehir, köy, park, vb. alanlarda yapılabilir. Parkur
kazanma süreleri özel yarış talimatında veya yarış bülteninde belirtilecektir.
b) Orman yarışı: Katılımcıların kolaylıkla bitireceği kısa mesafe parkurlar hazırlanır.
Bu parkurlar orman, arazi, mesire yerleri vb. alanlarda yapılabilir. Parkur kazanma
süreleri yarış bülteninde belirtilecektir.
Tahmini Kazanma Zamanları
Kategori Adı

Sürat*

Orman*

E/K 8

4-8 dk.

5-10 dk.

E/K 10 A

7-10 dk.

12-15 dk.

E/K 10 B

7-10 dk.

12-15 dk.

E/K 12 A

7-10 dk.

15-20 dk.

E/K 12 B

7-10 dk.

15-20 dk.

E/K 14 A

10-12 dk.

20-25 dk.

E/K 14 B

10-12 dk.

20-25 dk.

*Belirtilen süreler kategorideki en iyi sporcunun tahmini kazanma zamanıdır.
3. Yarış Sezonu
Yarış sezonu, Genel Yarış Talimatında belirtildiği şekilde, 1 Temmuz - 30 Haziran tarihleri
arasındadır. Zorunlu ve gerekli durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile takvim
üzerinde değişiklik yapılabilir.
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U14 Yarış Bilgileri
1.Kademe
Bölgesel Yarışlar
Özel Yarışlar
Türkiye Şampiyonası

2022-2023

Yarış Yeri

Parkur Türü

Her ilde

Sürat

Faaliyet takviminde
belirtildiği yerlerde
Ülke puanı veren ve
kulüp/kulüplerin
organize ettiği yarış
Faaliyet takviminde
belirtildiği yerlerde

Orman - Sürat
Orman - Sürat
Orman - Sürat

4. Yarışların Düzenlenmesi, Bültenler
a) Yarışlar; Türkiye Oryantiring Federasyonun kurallarına göre Federasyonca veya
Federasyonun izni ile yapılır. Her sezonun başında yayınlanan yarış kurallarından
sonra Federasyon ve İl temsilcilikleri tarafından düzenlenecek yarışların tarih, yer
ve yarış tipleriyle birlikte sezon başında ilan edilir.
b) Yarışlar; Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış Talimatı, Sezon Yarış
Kuralları ve bültenlerde belirlenen ve atıfta bulunulan kurallar çerçevesinde yapılır.
c) Yarış öncesinde bu yarışın nitelikleri dikkate alınarak “Yarış Bültenleri” hazırlanır ve
belirtilen takvime uygun olarak Federasyon sayfasında yayımlanır. Bültenler gerek
görülmesi halinde ilgililere sosyal medya ve e-posta ile de gönderilebilir.
5. Yarış Kategorileri
U14 kategorileri aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:
Kategori Adı

Yaş Aralığı
(*)

Doğum Yılı
Aralığı

Ferdi
Sıralama

Takım
Sıralama

Harcırah
(**)

Milli Takım
Adaylığı

E8, K8

8 Yaş ve altı

2015-2016

Yok

Yok

Yok

Yok

E10A, K10A

9-10 Yaş

2013-2014

Var

Var

Var

Yok

E10B, K10B

9-10 Yaş

2013-2014

Var

Var

Yok

Yok

E12A, K12A

11-12 Yaş

2011-2012

Var

Var

Var

Yok

E12B, K12B

11-12 Yaş

2011-2012

Var

Var

Yok

Yok

E14A, K14A

13-14 Yaş

2009-2010

Var

Var

Var

Yok

E14B, K14B

13-14 Yaş

2009-2010

Var

Var

Yok

Yok

(*) Belirtilen yaşlar kategoriye göre alt sınırdır. 14 hariç tüm yaşlar, 14 üst sınır olmak
üzere bir üst kategoride yarışabilir.
(**) Harcırah ferdi sıralama için puan kazanılan yarışmalara verilebilir. Silinen puanlara
ait yarışlardan harcırah kazanılamaz.
a) Sporcular sezon bitiminde yıl itibari ile hangi yaşta olacaklar ise sezon başında o
kategoriye kayıt olmaları gerekmektedir.
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b) 8 ve 14 yaş aralığında olan sporcular, U14 yarışlarında E/K 14 sınır olmak üzere
yaşlarına göre ve bir üst kategorilerde yarışabilir. 14 yaş kategorisindeki sporcular
E16A, E16B, K16A, K16B kategorilerinde de yarışabilir.
c) Yarış kategorilerinde yarışa kayıtlı sporcu sayısı az da olsa, U14 kategorilerinde
kategori birleştirilmesi yapılmaz.
d) Özel yarışlarda ayrıca ferdi ve takım sıralamasına esas alınmayan, oryantiring
sporunu tanıtmak ve benimsetmek amacıyla Yeni Başlayan Halk Parkuru yer
alabilir. Yeni Başlayan Halk Parkurunda tasnif yapılmaz.
e) E8/K8 gruplarına, uygun basitlikte parkurlar düzenlenebilir, minik sporcuların da
eğitici ve eğlenceli bir şekilde spora hazırlanması sağlanır.
f) Sporcu sezon süresince U14 yarışlarında kategori değiştirebilir. Ancak bu durumda
eski kategorisinde topladığı puanları yeni kategorisine taşıyamaz. Sporcular; aynı
yarışı kapsayan günler süresince klasman ve kategori değiştiremezler.
g) Yarışlar tüm tescilli Kulüplere, il karmalarına ve ferdi lisanslı sporculara açıktır.
E/K10, E/K12 ve E/K14 kategorilerinde yarışı bitiren en az iki, en fazla en iyi üç
sporcunun puanı takım puanı olarak değerlendirilir.
6. Yarışlara Katılım
Sporcu ve kulüplerin U14 yarışlarına katılım ve puan hakları aşağıdaki çizelgede yer
almaktadır:

Katılım Hakkı

1. Kademe

Bölgesel

Özel Yarışlar

Türkiye
Şampiyonası

Sporcu / Kulüp
puan almak üzere
tek bir yarışa
katılabilir.

Bölgesel yarış
olarak düzenlenen
tüm yarışlara
katılabilir

Özel yarış olarak
düzenlenen tüm
yarışlara katılabilir

Her gün için tek bir
kategoride tek bir
yarışa katılabilir

Katıldığı yarışlar
arasından en iyi
puanı ferdi
sıralamaya dahil
edilir

Her gün için ayrı
puan alır

Takım tasnifi
yoktur

Her gün için takım
puanı alınır

Ferdi Puan Hakkı

Tek puan alır

Takım Puan
Hakkı

Takım tasnifi
yoktur

Katıldığı yarışlar
arasından en iyi
puanı ferdi
sıralamasına dahil
edilir
Yarışlar arasından
en iyi takım puanı,
takım
sıralamasına
katılır

Açıklamalar
a) Kulüp ve sporcu kendi ilinde düzenlenen 1.Kademe yarışına puan almak üzere
katılıp tek bir puan alma hakkına sahiptir. (Kulüp ve ferdi sporcular kendi ilinde
1.Kademe yapılma durumu yok ise yakın illerin 1.Kademe yarışmasına katılabilir).
b) Kendi ilinde 1.Kademe yarışı yapılmış olan kulüp ve sporcu, kendi ili dışında
düzenlenen 1.Kademe yarışına (Yarış Organizasyon sorumlusu kabul etmesi
durumda) katılabilir ancak tasnife giremez.

Maltepe Mahallesi Şehit Daniş Tunalıgil Sokak No:3 Kat:1 Daire:3-4 Çankaya / Ankara
Telefon No: (0 312) 324 6166 Faks No: (0 312) 324 6168
e-Posta: iletisim@oryantiring.org.tr İnternet Adresi: https://www.oryantiring.org.tr

11

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

2022-2023

c) Kulüp ve sporcu Bölgesel yarışlardan istediklerine katılabilir, katıldığı yarışlardan en
iyi aldığı puan geçerli olur.
ç) Kulüp ve sporcu puan veren özel yarışlardan istediğine katılabilir, katıldığı
yarışlardan en iyi iki puan geçerli olur.
d) Kulüp ve sporcu Türkiye Şampiyonası’na katılır ve her gün için ayrı ayrı puan alır.
7. Tasnif, Puanlama ve Ödül
Tasnif: Tasnif, ferdi ve takım olarak ayrı ayrı yapılır.
a) Ferdi Tasnif
i. E/K8 hariç kategoriler her yarış günü için, sporcuların elde ettiği zamana göre
ayrı ayrı ferdi tasnif yapılır. Her kategoride ilk üçe giren sporcuya her gün için
ayrı ayrı madalya ve ilk altıya giren sporculara ise başarı belgesi verilebilir.
Yarış günlerinin toplamına göre ayrıca toplam ferdi ödüllendirme yapılmaz.
Özel yarışlarda kendi talimatları gereği toplam süreye göre madalya
verilebilir.
ii. E/K8 tasnife girmez. Katılmış olan bütün sporculara katılım belgesi veya
madalya verilebilir. Özel yarışlarda kendi talimatları gereği katılım belgesi
veya madalya verilebilir.
iii. Birden fazla sporcunun aynı zamana sahip olduğu bir yarışta, bu sporcular
aynı dereceye sahip olacaklardır. Bu durumdaki sporcular listede aynı sırada
yer alır; ancak sıralama çıkış sırasına göre yazılır ve okunur.
iv. E/K8 dışındaki tüm kategoriler için 6. Maddede belirtilen kurallara göre alınan
ferdi toplam puana göre ülke sıralaması yapılır ve ayrıca madalya verilmez.
b) Takım Tasnifi
i. E/K10, E/K12A, E/K12B, E/K14A ve E/K14B kategorilerin Bölgesel
yarışlarında (en iyi alınan bir bölgenin puanı) ve Türkiye Şampiyonası’nda;
takım puanları her gün için ayrı ayrı hesaplanır (özel yarışlarda takım puanı
verilmez). Takımların puan hesaplamasında o gün yarışan sporculardan en
az iki, en fazla en iyi üç sporcunun puanları esas alınır.
ii. Türkiye Şampiyonası hariç yarışlarda takımlara kupa verilmez. Takım
sıralaması; sadece en iyi puan olan bir bölge yarışının ve Türkiye
Şampiyonası’nda elde ettikleri puanların genel toplamı ile belirlenir. Takım
puanlarının eşit olması halinde; Türkiye Şampiyonası’nda alınan puanlara,
bunların da eşitliği halinde bir önceki puan aldıkları bölge yarışının
puanlarına bakılarak sıralama belirlenir. Eşitlik bozulmamış ise kura çekilir.
Türkiye Şampiyonası sonrası yapılan takım tasnifinde, genel toplamda ilk
üçe giren takımlara kupa verilir.
iii. Türkiye Şampiyonası’na katılmayan kulüplere kupa verilmez.
Puanlama: U14 1.Kademe, Bölgesel, Özel ve Türkiye Şampiyonası yarışlarında aşağıdaki
çizelgede belirtildiği gibi ayrı puanlama yapılır. Belirtilen rakamlar, birinciye verilen puandır.
Sıralamadaki diğer sporcuların puanı, 1. Bölümde açıklanan saniye hesabıyla belirlenir.
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Puanlama
Tablosu
Sporcular İçin
Puanlama

2022-2023

1.Kademe

Bölgesel Yarışlar

Özel Yarışlar

Türkiye
Şampiyonası

Katılım (*)

Birinciye 500
puan,
1 yarış

Birinciye 100
puan,
en çok 2 yarış

Birinciye 1000
puan,
3 yarış

(*) 1. Kademe düzenleyebilen ve düzenleyemeyen iller ile Elektronik sistemi olan veya
olmayan iller arasındaki adiliyeti sağlamak adına puan verilememektedir.
Açıklamalar
a. Büyük yaş gruplarında uygulanan parkur tamamlama süresine ilişkin kısıtlama, küçük
yaş gruplarında motivasyon gözetilerek U14’te uygulanmaz. Fakat yarışmanın
sonlandırılması ve ödül töreni için parkur toplama zamanı belirlenebilir.
b. Sezon sonu bireysel sıralama, ferdi puan toplamına göre yapılır. E/K8 tasnife girmez.
8. Etik İlkeler
Yarışa katılan tüm görevliler, kulüp ve takım idarecileri, antrenörler ve sporcular aşağıdaki
konularda azami hassasiyet göstermek zorundadırlar:
a. Yarış sırasında yarış alanına sporcular ve görevliler dışında izinsiz kimse giremez. Veli,
antrenör vb. yetişkinlerin parkurda bulunması yasaktır. Aksi durumda bulun antrenör
ise kendisi, idareci ve/veya veli ise sorumlu olduğu sporcu veya sporcular, diskalifiye
edilir.
b. Küçük yaşta sporcuların kimseyle konuşmadan, yardımlaşmadan ve takip etmeden
yarışları bitirmesinin öğretilmesi esastır. Bu kuralların aksine davranan sporcular ve
antrenör önce uyarılır, tekrarı halinde diskalifiye edilir veya disipline sevk edilirler.
c. Yarış boyunca çıkış alanında sessizliğin korunması esastır. Sporcuların buna özen
göstermesi sağlanır. Gerekirse hakemler, sporcuları bu konularda uyarır.
ç. Küçük yaş grubu da olsa parkura sporcunun cep telefonuyla çıkması yasaktır. Bu yaş
grubu için hazırlanan parkurların kaybolma riskini asgariye indirecek düzenlemeleri
taşıması esastır. Bununla birlikte sporcuların tümü, kaybolma riskine karşı yanlarında
düdük bulundurmalıdır. Genç sporcuların ahlak yapılarının henüz spor başlamışken
sağlam bir şekilde gelişmesinin sağlanması, çevre temizliğinin korunması, doğa
sevgisinin aşılanması, yasak bölgelerden, tarlalardan, çiçek tarlaları gibi girilmemesi
gereken yerlerden geçmemeleri öğretilmelidir.
d. Yetişkinlerin, sporculara kötü örnek olacak davranışlardan kesinlikle kaçınmaları
gereklidir.
e. Yarışlarda dürüstlük ve sportif erdem (fairplay) esastır. Yarış sırasında sakatlanan veya
herhangi bir nedenle tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek zorunludur. Bu
davranışı göstererek sportif erdem gösteren kişilere “fairplay” ödülü verilebilir. Ödülün
verilme nedeni de ödül töreni sırasında açıklanır.
f. Yarışmanın resmi açıklamasının yapılmasından itibaren ambargolu alan ilan edilen
yerlere federasyon tarafından görevlendirilmiş kişiler haricinde o yarışmada kayıtlı olup
olmadığına bakılmaksızın; sporcu (vizeli veya vizesiz), antrenör (vizeli veya vizesiz),
idareci ve kulüp ile resmi ilişkisi bulunan kişilerin girmesi, keşif yapması, antrenman
yapması, matbu veya dijital harita ile gezinmesi yasaktır.
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5. BÖLÜM: Özel Yarış Düzenleme Esasları
Özel Yarış Düzenleme İzni
a. Genel Yarışma Talimatında veya ilgili sezon için hazırlanan Sezon Yarış Kurallarında
belirtilen disiplinlerde yarış düzenlemek isteyen kulüpler, zamanlama, yarış türü ve
nitelik açısından çelişkiye yol açmamak için benzer şekilde Federasyon’dan izin almak
zorundadır.
b. İzin başvurusu, Ek-1’de verilen form doldurularak ve form ekindeki taahhütname imza
ve kaşe ile onaylanarak yapılır.
c. Ülke puanı vermesi hedeflenen özel yarışın Sezon Faaliyet Programı’nda yer alması
için başvurular her yılın 1 Haziran akşamına kadar yapılmalıdır. Federasyonun
değerlendirmesi ve kararı başvuruyu izleyen 10 gün içinde başvuru sahibine iletilir.
ç. Aynı tarihlerde ülke puanı veren özel yarış yapılması ilke olarak uygun olmamakla
birlikte böyle bir başvuru olduğu takdirde federasyonca karara bağlanır.
d. 1 Haziran gününden sonra yapılan özel yarış başvuruları, sezon faaliyet programının
yoğunluğuna ve öngörülen tarih aralığına bağlı olarak değerlendirilir.
e. Onaylanan özel yarışlar Federasyonun Sezon Faaliyet Programı’nda yer alır. Bu özel
yarışlar harita, göğüs numarası, afiş ve duyurularında Federasyon logosunu da
kullanmak zorundadır.
f. Federasyon tarafından onaylanan özel yarışların harita, parkur ve organizasyon
açısından gözlemlenmesi ve Federasyona bilgi aktarımı için Federasyonca onaylanan
bir Etkinlik Danışmanı görevlendirilir. Dünya sıralamasına puan veren bir yarış ise IOF
onaylı görevlendirilen Etkinlik Danışmanı, bu görevi üstlenir.
g. Federasyon adını kullanmayan ve düzenlenmesinde herhangi bir talepte bulunmayan
antrenman, tanıtım gibi oryantiring etkinlikleri için izin alınması zorunlu değilse de bu
gibi faaliyetler Federasyon tarafından izlenebilir ve kurallara uygun olmayan durumlar
tespit edildiğinde gerekli yaptırımlar uygulanabilir.
Puanlama
a. Ülke puanı vermesi için başvurulup onaylanan özel yarışlarda Milli Takım adayı olan
kategorilerin (E/K21E, 20A, 18A ve 16A) puanlarının geçerli olması için aynı kategoride
en az 5 sporcunun katılımı şarttır. Daha az katılım olması halinde o kategorinin ülke
puanları Federasyonca tasnife alınmaz. Diğer kategorilerde bu kısıtlama uygulanmaz.
Bu talimatın yayımlanmasından önce yapılmış puanlı yarışmalar kapsam dışıdır.
b. Özel yarışta bir etap, en iyi süreye en fazla 100 puan verir. Puanlı özel yarış takvimi
içerisinde bir özel yarışta puan veren etap sayısı 2’yi geçemez. Özel yarışlar en çok 2
etap üzerinden 100 + 100 olmak üzere toplamda en çok 200 puan verir.
c. Özel yarışlarda sporcuların puan alabilmesi için yarışmanın başladığı gün vizesi / tescili
yapılmış geçerli bir Türkiye Oryantiring Federasyonu lisansına sahip olunması
gereklidir.
ç. Puan hesaplamaları belirtilen kurallara uyan ve puan almaya uygun sporcular
sıralanarak yapılır.
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Yer Almayan Hükümler
Bu kurallar belgesinde yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü,
talimat hükümleri ve IOF’nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve mevzuatı doğrultusunda,
Türkiye Oryantiring Federasyonu karar verme ve gerektiğinde açıklayıcı ek yönerge çıkarma
yetkisine sahiptir.
Yürürlük
Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu kurallarda sezon içinde değişiklik
yapabilir. Bu kurallar, Teknik Kurul’un önerisi ve Federasyon Yönetim Kurulu’nun onayıyla
yürürlüğe girer.
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EK-1 ÖZEL YARIŞ BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ

ÖZEL YARIŞ DÜZENLEME BAŞVURU FORMU
Yarışmanın adı
Yarışmanın türü

Yerel ( )

Ulusal ( ) Uluslararası ( ) WRE ( )

Ülke sıralamasına puan etkisi

Talep edilmektedir ( ) Talep edilmemektedir ( )

Yarışmaya ait internet sitesinin adresi
Etkinlikten sorumlu kuruluş
Etkinliğin yeri (il / ilçe / yöre)
Başlama tarihi:
Süre (gün):

Yarışmanın kapsamı

Bitiş tarihi:
Yarış sayısı:

Ayrıntılı program
* Her biri için gün, saat ve yer belirtiniz.
* Yarışma kapsamındaki her bir yarışı ayrı
olarak belirtiniz.
* Dünya sıralamasına puan vermesi
öngörülüyorsa yarışın yanına WRE olarak
belirtiniz.
* Ülke sıralamasına puan vermesi
öngörülüyorsa yarışın yanına ÜP olarak
belirtiniz.

Kayıtlar :
Teknik toplantı :
Yarışma programı :
Ödül töreni :

Etkinlikle ilgili iletişim kurulacak sorumlu kişinin :
Adı, Soyadı, Yarışmadaki Görevi
Telefon :
Cep tel :
e-posta :
Faks :

İletişim bilgileri

Etkinlikle ilgili malzeme altyapısı:
Elektronik okuyucu
sistemi

Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Elektronik okuyucu
sistem yüzükleri

Destek isteniyor ( ) (adet: ........... )

Destek gerekmiyor ( )

Diğer (belirtiniz)
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Etkinlikle ilgili personel altyapısı:
Aşağıdaki bölüm, Özel Yarış Uygulama Esasları çerçevesinde düzenleyicinin önerilerini belirlemek
amacıyla doldurulacaktır. Atamalar ilgili kurullar tarafından yapılır.

Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Destek isteniyorsa: Yeni çizim ( ) Güncelleme ( )

Harita çizimi

Destek gerekmiyorsa planlanan çalışmalar :
(haritacı, yöre, yeni çizim/güncelleme, vb.)

Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Parkur tasarımı
Destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri:

Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Hedeflerin
yerleştirilmesi
Destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri:
Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Çıkış, varış
hakemi
Destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri:
Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Bilgisayar hakemi
Destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri:

Etkinlik
kapsamında WRE
olacaksa IOF
adına Teknik
Danışman (Event
Adviser)

Destek isteniyor ( )

Destek gerekmiyor ( )

Destek isteniyorsa düzenleyicinin varsa isim önerileri:

Ekiplerin
Göreve başlama tarihi ve saat :
görevlendirileceği
Görev bitiş tarihi ve saat :
tarihler:
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TAAHHÜTNAME:
1. Bu formda tarafımızca sağlanacağı belirtilen tüm hususlar eksiksiz karşılanacaktır.
2. Talep edilen ve federasyon tarafından karşılanan malzeme ve hakem ücretleri
federasyonun yayınladığı tarife üzerinden yarışma bitiminden sonraki 10 iş günü içerisinde
federasyonun ilgili hesabına aktarılacaktır.
3. Yarışma öncesinde kulüpçe güncellenecek olsa dahi Federasyonca çizilen veya çizdirilen
haritalar baz olarak kullanılacaksa kullanım hakkı ücrete tabi olup federasyonun
yayınladığı tarife üzerinden yarışma bitiminden sonraki 10 iş günü içerisinde
Federasyonun ilgili hesabına aktarılacaktır.
4. Faaliyetin duyurulması için hazırlanacak web sayfası, sosyal medya sayfaları ile kitapçık,
davetiye, afiş vb. gibi her türlü dokümanlar ve faaliyette kullanılan harita, göğüs numarası
gibi basılı malzemede Türkiye Oryantiring Federasyonunun logosu kullanılacaktır.
5. Uluslararası etkinliklerde IOF standartları göz önüne alınacak, etkinliğin başlamasına en
çok 2 ay kala İlk Duyuru (Bülten 1), en çok 1 ay kala İkinci Duyuru (Bülten 2) ve en çok 10
gün kala Üçüncü Duyuru (Bülten 3) İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanarak
yayımlanacaktır.
6. Yarışma kayıtlarında ve sonuçların bildirilmesinde aşağıdaki koşullara uyulacaktır:
a) Süreler elektronik olarak tespit edilecek ve tutulacaktır.
b) Ülke puanı verilecek kategoriler için federasyonun belirlediği kategori isimleri
kullanılacak ya da denk kategoriler yayınlanacak bültenlerde net olarak
belirtilecektir. Örneğin E16 kategorisi federasyonumuzun puan için belirlediği E16A
kategorisine denk olduğu belirtilecektir. Bu kategorilerde federasyonun belirlediği
sayının altında katılım olması durumunda uygulanacak işlemin de bültenlerde
belirtilmesi şarttır. (Kategori birleştirme, puan vermeme vb.)
c) Ülke puanı verilecek kişilerin T.C. Kimlik numaraları toplanacak ve federasyon
tarafına iletilecek olan sonuç bildirim dosyasında ilgili sütuna yazılacaktır. Kimlik
numarası olmayan ya da hatalı olan sporcular için puanlama işlemi yapılmayacaktır.
ç) Elektronik olarak iletilmesi gereken sonuçlar yarışma bitiminden sonraki 2 iş günü
içerisinde federasyon eposta adresine (iletisim@oryantiring.org) gönderilecektir.
7. Yukarıdaki maddelerden herhangi birinin yerine getirilmemesi veya Federasyon Etkinlik
Danışmanı raporunun olumsuz olması durumunda özel yarışa verilen “puan verme özelliği”
geçerliğini yitirir.
Yukarıda detayları yazılı etkinliğin yine yukarıda belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacağını
taahhüt eder, söz konusu etkinlik için gerekli iznin verilmesini ve belirtilen hususlarda talep
edilen desteğin karşılanmasını arz ederim.
Organizasyonu Yapacak Kuruluşun Adı
Yetkilinin Adı, Soyadı, Unvanı
İmza, Tarih ve Mühür
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EK-2 YARIŞMA SONUÇ İTİRAZ FORMU

YARIŞMA SONUÇ İTİRAZ FORMU
Etkinliğin Adı
Yer

:
:

Tarih

:

1. İtirazın İçeriği

İmza
:
Adı Soyadı
:
Saat
:
Tarih :
Kulübü :
Görevi :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Yarışma Komisyonu’nun gerekçeli kararı

İmza
:
Adı Soyadı
:
Tarih :
Görevi
:
Saat :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Yarışma Komisyonu kararı temyizinin içeriği

İmza
:
Adı Soyadı
:
Saat
:
Tarih :
Kulübü :
Görevi :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Jürinin gerekçeli kararı

İmza
Görevi

:
:

Adı Soyadı

:

Tarih
Saat
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