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SAYI : TOF/2262         17.12.2018 

KONU : 14 Yaş ve Alt Kategorileri Özel Yarış Kuraları 

 
 
1. YARIŞIN TANIMI: 

a. Türkiye Oryantiring Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan 14 Yaş ve 
Alt Kategorilerinin ilk yarışması olan  İL YARIŞMALARI, 15 Aralık 2018 – 24 Şubat 2019 tarihleri arasında 
her ilin Federasyon İl Temsilcileri ve İl Müdürlüğü sorumluluğunda icra edilecektir. 

b. 14 Yaş ve Alt Kategori Yarışları tüm tescilli kulüplere ve ferdi lisanslı sporcular ile sağlık belgesi 
getirmesi koşuluyla yeni başlayan kategorisinde yarışmak isteyenlere açıktır. 

c. 2018-2019 sezonunda kulüpler ve ferdi sporcular 14 Yaş ve alt kategorilerinde kademe 
yarışmasına katılabilmek için kendi illerinde icra edilecek olan İl Yarışmasına katılmak zorundadır. İlinde 
yapılan yarışmalarda yarışan kulüpler ve ferdi sporcular Kademe yarışmasına katılmaya hak kazanırlar.  

 
 14 YAŞ VE ALT YAŞ KATEGORİLERİ 

İL, KADEME VE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARIŞMA TAKVİMİ 
 

Yarış Adı Katılım Şartı Yarış Yeri Yarış Tarihi 

İl Yarışı 

Tescilli kulüpler, 
lisanslı sporcular ile 
sağlık belgesi (“Spor 
yapmasında sakınca 

yoktur.” ibareli) 
getirmesi koşuluyla 

lisansı olmayan 
sporcular 

Her il kendi 
bünyesinde 

15 Aralık 2018 – 
24 Şubat 2019 

tarihleri arasında 

 

Yarış Adı Katılım Şartı Yarış Yeri Yarış Tarihi 

14 Yaş ve Alt 
Kategorileri 

Kademe Yarışı 

İl Yarışına katılan 
takımlar ve/veya 
ferdi sporcular 

Kahramanmaraş 09-10 Mart 2019 

 

Yarış Adı Katılım Şartı Yarış Yeri Yarış Tarihi 

14 Yaş ve Alt 
Kategorileri 

Türkiye 
Şampiyonası 

Kademe Yarışına 
katılan takımlar 
ve/veya ferdi 

sporcular 

Kırıkkale 
15-16 Haziran 

2019 
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2. KATEGORİLER: 

 İl Yarışmalarında uygulanacak kategoriler Genel Yarış Talimatın’ da belirtildiği gibidir ve aşağıda 
gösterilmiştir.  
  

E / K 10 2009 ve sonra doğumlular 

E / K 12 2007 - 2008 doğumlular 

E / K 14                  2005  - 2006 doğumlular 

E / K Yeni Başlayan Çocuk 
 

 

d. Sporcu sezon süresince 2 (iki) defa kategori değiştirebilir. Ancak bu durumda eski kategorisinde 

topladığı puanları yeni kategorisine taşıyamaz. Sporcular; aynı yarışmayı kapsayan günler süresince 

klasman ve kategori değiştiremezler. 

 

e. Kulüp takımlarının oluşumu Genel Yarış Talimatında belirtildiği gibidir. Kulüplerin sporcu sayısında 

herhangi bir kısıtlama yoktur.  

3. KAYITLAR: 
a. İl Yarışmasına kayıtlar, Federasyonun kayıt sistemi Origo üzerinden yapılacaktır. Yarışma kayıt 

tarihleri İl/Federasyon Temsilcileri tarafından kendi illerinde faaliyet gösteren kulüp ve sporculara 
bildirilecektir. 

 
b. Ferdi lisanslı sporcular kayıtlarını İl/Federasyon Temsilcisi aracılığı ile yaptırılacaklardır. Yeni 

Başlayan kategorilerinde yarışacaklar, kayıtlarını kendileri yapabilecekleri gibi Federasyon İl Temsilcisi 
aracılığı ile de yaptırabilirler. 

 
c. Çıkış derinliğini boşa artırmamak ve harita israfını önlemek için kulüplerimizin yalnızca katılabilecek 

sporcularını kaydetmeleri önemlidir. Kayıt yaptırıp da gelmeyen sporculara ilişkin yaptırımlar Genel Yarış 
Talimatında belirtilmiştir.  

 
ç. 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.  Kayıtlar 
kapandıktan sonra çıkış saati isteklerini değerlendirmeye almak mümkün değildir.   

 
d. Kendi SI yüzüğünü kullanacak sporcular için SI numara değişikliği bildirmek için son gün 

çıkış listelerinin ilk ilan edildiği günüdür. Bu tarihten sonra yapılacak SI numara değişiklikleri 20 TL bedel 
karşılığı yapılır. 
 

 
 
 
 
4.  YARIŞMANIN TİPİ/PROGRAMI:  
 

a. Yarışmanın tipleri aşağıda belirtilmiştir: 

İl Yarışları bir gün 

Kademe Yarışları iki gün 

Türkiye Şampiyonası iki gün üzerinden yapılacaktır.  

 

b. İl Yarışmasının sevk ve idaresi il/Federasyon Temsilcileri, diğer yarışmalar Tertip Kurulu tarafından 

gerçekleştirilecektir.  
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5. YARIŞMANIN SEYRİ: 
 

a. İl yarışmaları her ilde bulunan İl temsilcisi/ Federasyon görevlisi tarafından belirlenen takvime 
uygun olarak bu kurallarda belirtilen şartlarda yapılacaktır. 

 
b.  İl Yarışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi, il/Federasyon Temsilcileri tarafından bildirileceğinden gerek 

görülürse Teknik Toplantı yapılacaktır. 
 
c. Yarışma göğüs numaraları ve sport ident (SI) cihazları bildirilen alan, saat ve yerlerde ilgili personel 

tarafından dağıtılacaktır.  
 
ç. Sporcu çıkış süresini geçirirse çıkış saatinde çıktığı varsayılır ve geç kaldı süre kadar toplam 
süresine eklenir. Sporcu, ilan edilen çıkış saatinde koridora girmekle sorumludur.  
 
d. Bildirilen çıkış listeleri kesin listelerdir.  
 
e. Yarışmalarda yöredeki hakemlerin ve gönüllülerin istihdamına önem gösterilir. İl/Federasyon 

Temsilcisinin talebi üzerine uygun görülmesi halinde merkezden asgari düzeyde hakem ve/veya malzeme 
desteği verilir. 

 
f. İl Yarışmalarının bitimine müteakip, İl temsilcisi/ Federasyon görevlisi tarafından kesin sonuçlar ve 

katılım listeleri 10 gün içerisinde Türkiye Oryantiring Federasyonuna mail olarak yollanır.  
 
g. İtirazlar Genel Yarış Talimatında yer alan esaslara göre yapılır.  

 
h. Mazeretsiz ödül törenine katılmayan sporcu ve kulüpler Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir. 
 
i. Yarışmalarda 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. Bu sporcular için lisans aranmaz. Yarışlara katılım için “spor yapabilir” ibareli sağlık raporu 
yeterlidir. Yeni Başlayanlar için tek bir parkur düzenlenir. 8 yaş ve altı (Yeni Başlayan Minik) gruplarına, 
uygun ip parkur ve benzeri parkurlar düzenlenir, minik sporcuların da eğitici ve eğlenceli bir şekilde spora 
hazırlanması sağlanır. 
 

7.   TASNİF VE ÖDÜLLER; 
 
14 yaş ve alt kategorilerin İl yarışmalarında puanlama yapılmaz. Tasnif, ferdi ve takım olarak ayrı ayrı 

yapılır. İl yarışmasında her kategoride ilk üçe giren sporcuya madalya, ilk altıya giren sporcuya başarı 
belgesi verilir. 

  
8.   HARCIRAHLAR: 

a. İl yarışmalarında harcırah ödemesi yapılmaz. Kulüp antrenör ve sporculara harcırahları, Genel Yarış 
Talimatının ilgili maddeleri çerçevesinde ödenir.  

 

b. Kademe ve Türkiye Şampiyonasında ilk 3’ e giren kulüp ve sporculara harcırah ödemesi yapılır. 

 
14 YAŞ ALTI YARIŞMA HARCIRAH BARAJI 

 

KATEGORİ 

YARIŞMA HARCIRAH BARAJI 

İL YARIŞI KADEME YARIŞI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

K10-E10 - 3 3 

K12-E12 - 3 3 

K14-E14 - 3 3 
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9. GENEL HUSUSLAR: 
 

a. Cep telefonu ile parkura çıkmak yasaktır. Gerekirse çıkış koridorunda hakemlerce üst araması 
yapılabilir, yarışmacının üzerinde bulunan telefon yarış bitimine kadar alıkonulur. Yeni Başlayan 
kategorilerinde sporcular kaybolduklarını düşündüklerinde yardım istemek üzere yanlarında düdük 
bulundurmak zorundadırlar. 

 
b. Yarışmalarda Elektronik Hedef Kontrol Sistemi (SI) kullanılacaktır. 
 
c. Yarışmayı tamamladığı halde SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış 

sporcular süre aşımından otomatik olarak diskalifiye olurlar.  
 
ç. Federasyon tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde çekilmiş fotoğraf ve videoların tüm hakları 

Türkiye Oryantiring Federasyonu’na aittir. 
 
d. Bu özel yarış kurallarında yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış 

Talimatı hükümleri geçerli olacaktır. 
  

          Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 
 
 

                    
                                                                                                                     Hacer AKYÜZ  
     Federasyon Başkanı 
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