TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
SAYI
KONU

: TOF/868
: Patika -O Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı

14.04.2017

……………….……. SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
……………….……… GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

YARIŞIN TANIMI:
a. Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2016-2017 yılı faaliyet programında yer alan Patika-O
Türkiye Şampiyonası Yarışı 13 Mayıs 2017 tarihlerinde Adapazarı/Sakarya’da yapılacaktır.
b. Yarışma Türkiye Oryantiring Federasyonu ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu
sporcularına açıktır.
c.

Yarışma, IOF Patika Oryantiring (Trail-O) parkur hazırlama kriterleri esas alınarak
hazırlanacaktır. Kullanılacak harita Patika Oryantiring standardında olacaktır.

d. Yarışmada, Oryantiring federasyonu Genel Yarış Kuralları- Patika Oryantiringi Yarışı
Düzenleme ve Uygulama esasları ile IOF Patika (Trail-O) Oryantiring yarışma kuralları geçerli
olacaktır. Buna göre:
i.

Harita üzerinde hedefler, sıra numarası ile verilir. Haritada ayrıca hedefin control
tanımı ve kontrol tanımlarında hedefte kaç adet bayrak olduğu(A-B veya A-D) sayısı
yer alır. Yarışmacı hedefi gösterir çemberin merkezinde hedefi bulmaktan sorumludur.

ii.

Hedef fenerlerinin A’dan E’ye işaretlemesi, derinlik farkı gözetilmeksizin karar
noktasından bakıldığında soldan sağa doğru yapılır. İşaretlenmiş cevabın değiştirilmesi
mümkün değildir.

iii.

Kullanılacak engelli araçları ile yolun sağından gidilir, önde gidenin solundan geçilir.
Yokuş çıkmakta olan, yokuştan inene yol vermek zorundadır. Araç trafiğinin bulunduğu
yollarda Karayolları Trafik Kanunu’na göre hareket edilir.

iv.

Yarış esnasında belirlenen yol-patikadan ayrılmak ve araziye girmek yasaktır ve
diskalifiye nedenidir. Yarışması belirlenen yol-patika üzerinde ileri geri hareket ederek
hedefi inceleyebilir ve farklı açılardan izleyebilir.

v.

Etkinlik süresince uygun yarışmacıların kullanacakları araçların bakımlı ve etkinliğe
uygun olduğunu sağlamak, sporcunun sorumluluğundadır. Gerekiyorsa çıkış
öncesinde hakemler, kullanılacak aracın uygunluğunu test ederek yarışmacının çıkış
almasına engel olabilir.

vi. Kullanılacak engelli araçları, insan gücü ile (Elle) tahrikli veya akülü araçlar olacak
olup, içten yanmalı motorlu araçların kullanılması yasaktır.
e. Parkur planlayıcı tarafından girilmesi yasaklanan yollar başından itibaren aralıklarla kırmızı
zikzak ile gösterilir. Bu yollara girenler diskalifiye edilir.
f.

Patika-O kuralları çerçevesinde Parkur planlamacı Zero (Z) hedef kullanacaktır.

g. Zaman kontrollü hedefler kullanılacaktır.
h. Engelli klasmanlarda yarışacak sporculara refakatçı (Eskort) organizasyon tarafından
atanacaktır. Aynı takımdan refakatçı atanamaz.
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i.

Puanlama: Her bir doğru tanımlanmış kontrol (Zaman Ayarlı Kontroller dahil) bir puan
kazandırır. Yanlış bir cevaba; puanlı hedefte ceza verilmez, zamanlı hedefte ise 90 saniye
eklenir. Zamanlı hedefte ilk 60 saniyede cevap verilmezse 120 sn toplam zamana eklenir.

j.

Eşit puana sahip yarışmacılar “Zaman Ayarlı Kontroller”deki birikmiş sürelerine göre sıralanır.
Diğer puanlama esasları Genel Yarış Talimatında ve IOF Trail-o kurallarında yer aldığı şekilde
uygulanacaktır.

KATEGORİLER:

Patika-O yarışında uygulanacak kategoriler aşağıda gösterilmiştir.
Kategori Klasmanları
A Klasmanı
Yeni Başlayan
Klasmanı

Açık Kategori
Klasmanları
Açık A Klasmanı
Açık Yeni Başlayan
Klasmanı

a. Milli takım adayları A klasmanında koşan sporcular arasından belirlenir. Bu klasmanlarda parkur
mesafe ve zorluk dereceleri sporcuyu uluslararası resmi müsabakalara hazırlar nitelikte olacaktır.
Diğer klasmanlar oryantiring deneyimine sahip, ancak mesafe ve teknik zorluk olarak kendini bir milli
takım adayı düzeyinde zorlamak istemeyen sporcular için önerilir.
b. Patika –O yarışlarında yaş ve cinsiyet kategorileri dikkate alınmamıştır.
c.

Yarışmalarda kategorilerinde yarışmaya kayıtlı 8’dan daha az sporcu olursa kategoriler alt/üst
kategori ile birleştirilebilir.

d. Kulüp takımlarının oluşumu Genel Yarış Talimatında belirtildiği gibidir. Kulüplerin ferdi sporcu
sayısında herhangi bir kısıtlama yoktur.
e. Patika-O, bir engelli ve engelsiz sporcu etkinliği olduğu için ENGELLİ LİSANS zorunluğu
bulunmaktadır. A Klasmanında yarışacak sporcular, engelli sporcu lisansına sahip olmaları
gerekmektedir. Yeni başlayan kategorilerinde ise engelli olduğunu belirtir raporun ibraz etmesi
gerekmektedir. Engeli olmayan sporcular, Açık kategori A klasman (Lisanslı) veya Yeni başlayan
Halk Parkurunda yarışa katılabilirler.

3. KAYITLAR:

a. Kayıtlar 15 Nisan günü Ori-Oto sitesinden yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili telefon, faks ve eposta ile Kayıtlar 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren Türkiye Oryantiring Federasyonu Ori-Oto
sayfasında yer alan Patika Oryantiring (Trail-O) Türkiye Şampiyonası Sporcu Kayıt Formu
doldurularak yapılacaktır. Kayıtlarla ilgili telefon, faks ve e-posta ile iletilen başvurular dikkate
alınmaz.
b. Kayıtlar 8 Mayıs 2017 Pazartesi günü kapanacaktır. Çıkış listeleri 9 Mayıs 2017 Salı günü
yayınlanacak ve 8 Mayıs 2017’den sonra Yeni Başlayan kategorileri dahil (Yerel halkı teşvik için yarış
sahasında “vacant” (Yedek-Boş kayıt) sayısı kadar yerel halktan katılacaklar dışında) hiçbir kayıt
alınmayacaktır.
c.

Çıkış derinliğini boşa artırmamak ve harita israfını önlemek için kulüplerimizin yalnızca katılabilecek
sporcularını kaydetmeleri önemlidir. Kayıt yaptırıp da gelmeyen sporculara ilişkin yaptırımlar Genel
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Yarış Talimatında belirtilmiştir. Kaydettirildiği halde yarışa gelemeyecek sporcuların yarışma
listesinden çekilmesi için son gün kayıtların kapandığı 8 Mayıs 2017 günüdür.
d. Çıkışlar ilan edilmeden önce çıkış saatlerine ilişkin özel istekler, Kulüp Yöneticisi tarafından
Federasyona ekinde mazereti destekleyen belgelerle birlikte faks veya e-posta ile iletilecektir. Çıkış
saatine ilişkin telefon veya sözlü başvurular ile sporcudan doğrudan gelen başvurular dikkate
alınmaz. Başvurular değerlendirilecek, geçerli görülenlerin talebi olanaklar ölçüsünde dikkate
alınacaktır. Bu konuda başvurular için son gün, kayıtların kapandığı 8 Mayıs 2017 günüdür. Kayıtlar
kapandıktan sonra çıkış saati isteklerini değerlendirmeye almak mümkün değildir.
4. YARIŞMANIN TİPİ:

a. Yarışma tipleri aşağıda belirtilmiştir:
13 ayıs 2017Cumartesi: Patika-O Türkiye Şampiyonası Yarışı
b. Yarışmanın sevk ve idaresi Tertip Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. Tertip Kurulu
üyeleri yarışma bülteninde duyurulacaktır.

14 YARIŞMA PROGRAMI;

a. 15.04.2017 Cuma: Yarışma talimatının Federasyon internet sayfasında duyurulması
b. 24.03.2017’den itibaren 8 Mayıs 2017 Pazartesi Saat 17:30’e kadar kulüplerin, ferdi katılmak
isteyenlerin ve Yeni Başlayan kategorisinde ferdi katılmak isteyenlerin kayıt başvurularının
Federasyonun internet sitesindeki Ori-Oto sayfasında yer alan Patika Oryantiring (Trail-O) Türkiye
Şampiyonası Sporcu Kayıt Formu’nu doldurarak internet üzerinden yapılması.

c. 4 Mayıs 2017 (Perşembe): Parkur mesafeleri ile hedef sayısını, arazi yapısını ve harita örneklerini,
konaklama ve ulaşım bilgilerini içeren Yarışma Bülteninin Federasyon internet sayfasında
yayınlanması,

d. 8 Mayıs 2017 Pazartesi YARIŞMAYA KAYIT İÇİN SON GÜN SAAT 19:00’DIR. Bu saatten sonra
sistem lisanslı sporcu kaydına otomatik olarak kapanır.

e. 10 Mayıs 2017 Çarşamba saat 19:00’ye kadar çıkış listelerinin Federasyonun internet sayfasında
yayınlanması.

f.

Dikkat: Çıkış listeleri yayınlandıktan sonra kayıt eklenemez, çıkış saati değiştirilemez ve kategori
değişikliği yapılamaz. Yayınlanan çıkış listelerinin dikkatle incelenmesi, yayından dolayı bir hata var
ise (önceden talep edilen ancak uygulanmadığı fark edilen özel çıkış saati talebi değişikliği gibi)
değişikliklerinin 8 Mayıs 2017 Pazartesi gününe kadar Federasyona bildirilmesi gerekir.
13 Mayıs 2017 Cumartesi: Patika-O Türkiye Şampiyonası Yarışı

15 YARIŞMANIN SEYRİ:

a. Yarışmaya ilişkin ayrıntılı bilgi, Federasyonun internet sayfasında yayınlanan Yarışma Bülteni’nde yer
aldığından Teknik Toplantı yapılmayacaktır.
b. Yarışma göğüs numaraları Bültende yer alan saat ve yerlerde ilgili personel tarafından dağıtılacaktır.
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c.

Yarışmalarda, parkura ilk giriş ve son çıkış zaman sınırları ile parkurda kalma süreleri bültende ilan
edilecektir. Sıralamalar, hedeflerde toplanan puan ve süreli hedeflerdeki süreler dikkate alınarak
yapılacaktır.

d. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan çıkış listeleri kesin listelerdir. Yeni Başlayan kategorisi
haricinde bu listelere hiçbir yeni kayıt eklenmeyecektir.
e. İtirazlar Genel Yarış Talimatında yer alan esaslara göre yapılır. İtirazların yazılı olarak yapılması
zorunludur. İtiraz ücreti Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile 2016 – 2017 sezonu 150 TL olarak
belirlenmiştir. İtirazın haklı bulunması durumunda ücret itiraz sahibine iade edilir
16 TASNİF VE ÖDÜLLER;

Türkiye Şampiyonası Yarışında ferdi, puanlama ve verilecek ödüllerle ilgili hususlar Türkiye
Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma Talimatında belirtilmiştir. Takım tasnifi yapılmayacaktır. Buna göre;
a. Yarışmada ayrı ayrı tüm kategorilerde Ferdi Tasnif yapılacak ve ilk 3 sporcuya madalya verilecektir.
b. Takım tasnifi yapılmayacaktır.
c.

Paralimpik kategoride dereceye giren yarışmacılara sürpriz hediyeler verilecektir.

17 HARCIRAHLAR:

a. Harcırah ödemelerine ilişkin esaslar, Genel Yarış Talimatında belirtilmiştir.
b. Takım ve ferdi sporcu farkı gözetilmeksizin yarışıp yarışmayı diskalifiye olmadan
tamamlayan lisanslı sporcuların gün sonunda elde ettikleri toplam puana göre oluşacak
sıralamalardan her kategoride ( Yeni Başlayan kategorileri hariç) aşağıdaki tabloda
belirtilen sayılara göre belirlenen sırayı alacak sporculara ve bunların antrenörlerine ilgili
mevzuata göre harcırahları ödenecektir.
c. Dikkat: 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Bağımsız Federasyonların Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesi, 10-11 nolu fıkralarına göre kulüp
idarecilerine harcırah ödenmesi mümkün değildir.
d. Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ve antrenörlerin kanuni harcırahları
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı
genelgenin 5. Maddesi, (c) bendi doğrultusunda bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde (Resmi yarışma sonuçlarını Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri kaydı ile) ödenebilecektir.
e. Kurumlarından harcırah alan sporcu ve antrenörlere ayrıca harcırah ödenmeyecek olup;
bu görevlilerin listeden çıkarıldıktan sonraki yeni sıralamaya göre her kategorideki aşağı da
belirtilen sayı esas alınarak ödeme yapılacaktır.
A Klasmanı
Yeni Başlayan
Klasmanı

3
-

Açık A Klasmanı
Açık Yeni Başlayan
Klasmanı

3
-
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18 GENEL HUSUSLAR:

a. Cep telefonu ile parkura çıkmak yasaktır. Gerekirse çıkış koridorunda hakemlerce üst araması
yapılabilir, yarışmacının üzerinde bulunan telefon yarış bitimine kadar alıkonulur.
b. Kurallara uymayan sporcular diskalifiye edilir ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
c.

Yarışmalarda Elektronik Hedef Kontrol Sistemi (SI) kullanılmayacaktır. Hakemler El kronometresi
kullanacaktır.

d. Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış Talimatı
hükümleri geçerli olacaktır.
e. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde çekilmiş fotoğraf ve
videoların tüm hakları Türkiye Oryantiring Federasyonuna aittir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Hacer AKYÜZ
Oryantiring Federasyonu Başkanı

DAĞITIM
Gereği

:
:

Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne
…………Spor Kulübü Başkanlığına
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