TÜRKÇE TERİM
Açık Alan
Açıklık
Ağaç Kökü

İNGİLİZCE TERİM
Open land
Clearing
Tree stump

TÜRKÇE AÇIKLAMA
Güneş gören alan
Ormandaki ağaçların bulunmadığı küçük bir arazi
Kesilmiş bir ağacın toprağa tutunan bölümü
Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki en soldaki
hedef/bayrağa
verilen uluslararası fonetik kodudur.

İNGİLİZCE AÇIKLAMA
An area with no trees. Grassland, a meadow or a fi eld.
A small area of land free from trees within the forest.
The stump of a tree.

Alfa

Alpha, A

Ambargo

Embargo

Anyone who intends taking part in a National Event or other major
Ulusal ya da Uluslararası bir etkinlikten 6 ay önce çizilmiş haritası olan competition is not allowed to
alana girilmesine izin verilmemesidir.
go onto that specific mapped area for 6 months before the
competition.

Atış Platformu

Shooting
platform

Avlanmak için yapılmış, bir ağaca yaslı veya tek başına duran platform A structure attached to a tree where a marksman or observer can sit.

Başlangıç

Start

Yarışın başladığı ilk noktadır ve üçgen şekli ile sembolize edilir.

Bataklık
Bina Geçişi

Marsh
Building pass through

Çok derin olmayan sularla örtülü batak bölge.
Binaların geçiş noktası

An arcade, indoor passage or route through a building.

Bitki Örtüsü Sınırı

Vegetation boundary

Değişik türde ağaç veya bitki örtüsünün oluşturduğu sınır

A distinct boundary between different types of trees or vegetation.

Boru Hattı
Boyun

Pipeline
Saddle

A pipeline (gas, water, oil, etc.) above ground level.
The low point between two higher points.

Boyun

Pass

Toprak üzerindeki boru hatları (gaz, su, petrol vs).
İki yüksek nokta arasındaki alçak alan
Dağ sırtlarında geçmeye elverişli alçak yer. İki tepe arasındaki alçak
yer.

Bozuk Zemin

Broken ground

Koşulması düz zemine göre zor olan engebeli zemin

Bölgesel Patika
Oryantiring
Şampiyonası

The Regional Trail
Orienteering
Championships, RTOC

Uluslararası Oryantiring Federasyonunca bölgesel olarak düzenlemiş
olduğu
bir tür patika oryantiring şampiyonasıdır.

Bravo

Bravo, B

Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki en soldaki ikinci
hedef/bayrağa verilen uluslararası fonetik kodudur.

Burun

Spur

Çevredeki zeminden yükselen türlü biçimlerdeki uzantı

Burun

Spur

Karanın, özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda, türlü biçimlerde uzanmış
bölümü.

Çalılık Çit

Linear thicket

Geçilmesi çok zor insan yapımı çalılık veya ağaçlık çit

Çarli

Charlie, C

Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki en soldaki üçüncü
hedef/bayrağa verilen uluslararası fonetik kodudur.

Çatak

Junction

Dere, yol, çit gibi yerlerin kesişim noktası.

Çıkış Üçgeni

Start Triangle

Sporcuların ilk hedefe yöneleceği yer. Sporcular şeritle üçgene
yönlendirilmelidir.

Clearly disturbed ground with features too small or too numerous to
be mapped individually;
including animal earths.

A contour projection or ìnoseî rising from the surrounding ground.

A man-made line of trees or bushes that is diffi cult to cross.

Çıplak Kaya

Bare rock

Çit

Fence

Koşmaya müsait olan ve üzerinde harhangi bir nesnenin olmadığı
kaya
Tel veya tahdadan engel

Çöküntü

Depression

Jeolojik bir olay sonunda oluşan toprak çöküklüğü.

Çözüm Haritası

Solution Maps

Çukur
Dar Bataklık

Pit
Narrow marsh

Patika oryantiring yarışmaları sonrasında dağıtılan hedef/bayrakların
yerlerini
doğru gösteren cevap haritasıdır.
Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer.
A pit or hole with distinct steep-sides. Usually man made.
Dar bataklık ya da sızıntı
A narrow marsh or trickle of water

Dar Geçit

Narrow passage

İki uçurum veya birbirine bakan kaya yüzleri arasındaki boşluk.

Dar Orman Yolu

Narrow Ride

Delta

Delta, D

DNF

DNF

DNS

DNS

Dünya Patika
Oryantiring
Şampiyonası

The World Trail
Orienteering
Championships, WTOC

Bütün ülkelerin ulusal oryantiring federasyonlarınca düzenlenmiş
patika oryantiring yarışmalarında birinci olmuş sporcuların
ve takımların katıldığı Dünya şampiyonasıdır.

Eğim

education

Bir düzlemin yataya göre duruşunu ifade eden açısal fark. İniş, çıkış
vb.

Eko

Echo, E

Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki en soldaki beşinci
hedef/bayrağa verilen uluslararası fonetik kodudur.

EKS

electronic control
system

Elektronik kontrol sistemidir. Hedeflere takılı olarak, hedef
bölgesinde bulunan ve tüm sporcu geçişlerini kayıt eden elektronik
sistemdir.

Elektrik Hattı

Power line

Bir enerji veya telefon hattı, teleferik kablosu ya da kayak telesiyeji

A power or telephone line, cableway or ski lift.

Elektrik Hattı Direği

Power line pylon

Bir enerji veya telefon hattı, teleferik kablosu ya da kayak telesiyeji
için destek
direkleri

A support for power or telephone line, cableway or ski lift.

Engelli Yardımcısı, Eskort

Escort

Patika oryantiring yarışında tekerlekli sandalyeli yarışmacının
sandalyesini iten, kontrol kartını zımbayla işaretleyen veya
yarışmacının hedef/bayrak çözümlemesi haricinde her hürlü yardımı
sağlayan kişidir.

Erozyon Yarığı

Erosion gully

Erozyon yarığı yada su yolu, normalde kurudur.

A runnable area of rock with no earth or vegetation cover.
A wire or wooden boundary.
An indentation in the earth, generally rounded at the bottom.
Smaller depressions are
mapped with a 'u' symbol; larger ones use contour (or form)
lines with tag lines pointing into
the depression.

A gap between two cliffs or rock faces that face each other.

Ormanda kolayca görülebilen doğrusal kırılmadır ve üzerinde belirgin
A clearly visible linear break in the forest which does not have a
bir yol
distinct path along it.
yoktur
Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki en soldaki
dördüncü
hedef/bayrağa verilen uluslararası fonetik kodudur.
Yarışmaya katılmış varış noktasına uğramamış sporculara verilen
koddur.
Sisteme kayıtlı olup yarışmaya katılmayan sonuç listesinde sporcular
verilen
koddur.

An erosion gully or trench, normally dry.

Eşyükselti
eğrileri

Contour

Arazideki ayrıntıların görülmesine imkân verecek şekilde 5 ila 25
metre sıklığında çizilen çizgilerdir.

Etkinlik Direktörü

Event Advisor

Yarışmanın teknik ve idari her konuda yapılması gerekenlere ilişkin
görev bölümünü yapan, izleyen ve yarışmanın aksaksız
yürütülmesinden sorumlu olan kişidir.

Etkinlik Teknik
Danışmanı

Event Technic Advisor

Federasyonca düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen ve dünya
sıralamasına puan veren uluslararası yarışmalarda
görevlendirilen ve IOF adına yarışmanın uluslararası kurallara uygun
olarak yapılmasından sorumlu kişidir.

Farklı Ağaç

Distinctive tree

Ormanda ya da açık alanda farklı veya ayırdedici bir ağaç

Fokstrot

Foxtrot, F

Patika oryantiring yarışmalarının sadece Tempo yarışmalarında
kullanılan ve kontrol noktalarındaki en soldaki altıncı
hedef/bayrağa verilen uluslararası fonetik kodudur.

Gali

Gully

Geçiş Noktası

Crossing point

Geniş Yapraklı

Broad leaved

Kontrol özelliğiyle ilgili olan yerdeki geniş yapraklı ağaç

Gerçek Kuzey
Girinti
Göl
Gölcük

true North
Re-entrant
Lake
Pond

Kutup noktasını (coğrafi kuzey) gösteren kuzeydir.
Düz bir yüzeyde bulunan içeri girmiş bölüm.
Normalde geçilemez geniş su alanı
Küçük sulu alan . Haritada 1mm küpten küçük çizilmiş göl

Görüş Noktası

Viewing Point

Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki
hedeflerin/bayrakların doğru dizilimi bulmak ve doğru hedef/bayrak
tahmininde bulunmak için karar verilen ve önceden hakemler
tarafından belirlenmiş noktadır. Karar noktası olarak da
adlandırılmaktadır.

Harabe

Ruin

Harita

Map

Harita

Harita Tutucu
Hayvan Yemliği
Hedef Kontrol Kartı

Erozyon sonucunda oluşan küçük yarık.
Kapı veya çit basamağı da dahil olmak üzere, bir duvar, çit veya boru
hattı
boyunca veya üzerinden geçen bir yol.

Yıkılmış veya yıkılmaya yüz tutmuş yapı, yıkı.
Yeryüzünün ya da bir parçasının, belli bir ölçeğe göre küçültülüp
kuşbakışı
görünüşüyle bir düzlem üzerine geçirilmesi.

Orienteering map

Oryantiring haritası, topografik haritanın üzerine bitki örtüsü,
kayalar, küçük çukur ve tümsekler, kuru dere ve sel yatakları,
su kanalları, elektrik telleri, evler vb. unsurların işaretlenmesiyle
oluşturulur. Ölçek genellikle 1

Map Holder for Bike
Orienteering
Fodder rack

Haritanın içine konduğu, gidon üzerine monte edilen hareketli
parçadır.
Hayvanların beslenmesi için yapılmış yapı

Control Description
Card

Oryantiring haritasında kullanılan sembollerin bulunduğu karttır.

A line joining points of equal height. The standard vertical interval
between contours is 5 metres.
The smallest bend in a contour is 0.25 mm from centre to centre of
the lines.

An unusual or distinctive tree in either open land or forest

A way through or over a wall, fence, or pipeline, including a gate or
stile.
Where the tree or trees associated with the control feature are
broad-leaved
A contour indentation; a valley; the opposite of a spur
A large area of water, normally uncrossable.
A small area of water.

The remains of a building that has fallen down.

A construction for holding feed for animals.
A list given to each participant that briefly describes each control
features in order. It also gives
the control code.

Heykel, Büst, Anıt

Cairn

50 cm den büyük büst, heykel ya da anıt amacıyla yapılmış eser

Hızlı Patika Yarışması

Sprint Trail Event

Patika oryantiring yarışında 5 ile 15 arasında normal kontrol
noktasının ve 3 ile 10 arasında zaman ayarlı kontrol noktasının
olduğu yarışma türüdür.

IOF

International Orienteering
Federation

Federasyonun üyesi olduğu Uluslararası en üst kuruluştur.

İğne Yapraklı

Needle leaved

Kontrol özelliğiyle ilgili olan yerdeki iğne yapraklı ağaç

Karantina

Quarantine

Yardımlaşma ve parkura izinsiz girişi önlemek için sporcuların kontrol
altında tutulup, giriş çıkışların hakemlerce kontrol
edildiği alan.

Karar Noktası

Desicion Point

Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki
hedeflerin/bayrakların doğru dizilimi bulmak ve doğru hedef/bayrak
tahmininde bulunmak için karar verilen önceden hakemler tarafından
belirlenmiş noktadır. Görüş noktası olarak da adlandırılmaktadır.

Kaya

Ant hill
(termite mound)
Boulder

Kaya Kümesi

Boulder cluster

Kayakla Oryantiring

Ski Orienteering,
Ski-O

Kayakla Oryantiring
Harita Tutucusu

Map Holder for Ski
Orienteering

Kayakla Öncü Takibi

Lead John

Kayalık Alan

Boulder field

Kaynak

Spring

Klasik Patika
yarışması

Clasic Trail Event

Patika oryantiring yarışında 15 ile 20 arasında normal kontrol
noktasının ve 1 ile 3 arasında zaman ayarlı kontrol noktasının
olduğu yarışma türüdür.

Kontrol Kartı

Control Card

Patika oryantiring yarışında her yarışmacının adının yazıldığı,
üzerinde A, B, C, D, E ve Z gibi doğru hedef/bayrak tahmininde
bulunulmaya yarayan kutucukların olduğu yarışmacı cevap kâğıdıdır.

Karınca Yuvası

A monument, memorial or statue.

Where the tree or trees associated with the control feature have
needle shaped leaves

Karıncalar veya termitler tarafından yapılan höyük.

The mound made by ants or termites.

Kayda değer bağımsız duran bir kaya veya taş bloğu.
Küçük ayrı bir kayalar grubu, birbirine çok yakın bir şekilde
kümelenmiş olup,
ayrı ayrı çizilemezler.
Kayakla yapılan oryantiring çeşididir. Kısalma olarak “Kayak-O”
şeklinde
kullanılır.
Kayakla oryantiringde sporcunun gögüs hizasında sabitlenen, haritayı
tutan
araçtır.
Kayakla oryantiring antrenmanlarında bir sporcunun önde gittiği ve
diğer
sporcuların onu takip ettiği yöntemdir.

A prominent free-standing block of rock or stone.
A small distinct group of boulders so closely clustered together that
they cannot be individually
mapped.

Tek başına çizilemeyecek çok fazla kaya kümesinin yer aldığı alan
Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba.

An area covered by so many boulders that they cannot be individually
mapped.

Hedef diye adlandırılan sporcuların uğrama zorunda oldukları
noktalardır.
Tek daire ile sembolize edilir.
Açık alandaki küçük ağaçlık yer

Kontrol Noktası

Control

Koruluk

Copse

Kömür Yakma Alanı

Charcoal burning
ground

Köprü

Bridge

Kule

Tower

Kumlu

Sandy

Haritada gösterilmeyen kumlu alanda bulanan topografik nesne

Kuş uçuşu

Leg

Kuyu

Well

İki yer arasındaki en kısa mesafe.
Zemin üzerinde açıkça görülebilen su kaynağı içeren kuyu ve
üzerindeki aks

A shaft containing water or a captive spring, clearly visible on the
ground.

Küçük
Çöküntü

Small
depression

Küçük, sığ, doğal bir çöküntü ya da her iki yandan zeminin yükseldiği
boşluk.

A small, shallow, natural depression or hollow from which the
ground rises on all sides.

Küçük Erozyon
Yarığı

Small erosion gully

Normalde kuru olan küçük erezyon yarığı, su yolu

A small erosion gully or trench, normally dry.

Küçük Su Yatağı,
Kanal, Hendek

Minor water channel, Ditch

Doğal ya da insan yapımı sadece ara ara su bulanan kanal

A natural or man made minor water channel which may contain
water only intermittently

Mağara

Cave

Bir kaya yüzünde veya tepenin bir tarafında olan, çoğunlukla yeraltı
çalışmalarında açıkan delik.

A hole in a rock face or hill side, often leading to underground
workings.

Manyetik Kuzey

Magnetic north

Pusula ibresinin işaret ettiği manyetik kuzey kutbunun istikametidir.
Zamana bağlı olarak konumu değişkenlik gösterir.
Manyetik kuzey (genel olarak manyetik kutuplar da diyebiliriz) takribi
altı yüz senelik bir zaman diliminde coğrafi kuzey
etrafındaki devrini tamamlamaktadır.

Menfez

Vent

Girecek veya geçecek yer, delik. Yol dolgusu altından suyun bir
taraftan öbür tarafa geçmesine izin veren, kare ya da dairesel
kesitli, genelde betonarmeden imal yapılar.

Merdiven

Stairway

MP

MP

Münhani

Contour

Nehir, Akarsu, Dere

River, Stream,
Watercourse

en az iki basamaklı merdiven
A stairway of at least two steps.
Yarışmaya katılmış doğru sıra takip etmiş fakat bir hedefe uğramamış
olan
sporculara verilen koddur.
Eş yükselti eğrisi ya da izohips. Yeryüzünü çizgi ile üç boyutlu
göstermeye
yarayan eğrilere denir.
A natural or artifi cial watercourse with either moving or standing
doğal veya yapay olarak oluşturulmuş su akıntısı
water.

ORİ-OTO

ORI-OTO

Lisanslı sporcuların yarışmalara katılmak için kayıt yapılan yerdir.

Orman Köşesi

Forest corner

Açık alan içinde ormanlık alanın köşesi ya da ucunun çıkıntı yapması

Odun kömürü yakılan bir alanın belirgin kalıntıları.
Bir su kaynağı veya başka bir doğrusal nesnelerin üzerinde bir geçiş
noktası.
Genellikle orman gözlemi için yapılmış uzun metal, ahşap veya tuğla
yapı.

A small area of trees in open ground.
The clear remains of an area where charcoal was burned. A small
level man made area on a
slope. (A platform).
A crossing point over a watercourse, or other linear feature.
A tall metal, wooden or brick structure, usually built for forest
observation.
Where the feature is in an area of sandy ground not indicated on the
map

The corner or tip of a forested area projecting into open land.

Oryantiring

Orienteering

Her türlü arazide yapılabilen, sporcuların kontrol noktalarını harita ve
pusula yardımı ile en kısa zamanda bulmaya çalıştığı,
belli bir kuralları olan spor dalıdır.

Oryantiring Yarışma Jürisi

Appeal/Jury

İtirazların Yarışma Teknik Kurulunca değerlendirilmesinden sonra
kararın itiraz sahibince yeterli görülmemesi durumunda
itirazın taşındığı bir üst merciidir.

Oryantiring Yarışma Teknik
Kurulu

Orienteering
Technical Commitee

Yarışmanın IOF standartlarında yapılmasını sağlayan, itirazları
değerlendiren
kurulu,

Otlarla Kaplı

Overgrown

Haritada gösterilmeyen çalılık ya da orman altı bitkilerinin olduğu
yerdeki nesne

Ölçek

Scale

Harita üzerinde uzunluklarla bunların işaret ettiği, karşıladığı gerçek
uzunluklar arasındaki oran. Ölçek büyüdükçe detay
artar.

Özel Nesne

Special item

Parmak pusulası

Thumb Compass

Patenleme Kayak
Tekniği

Skate Technique

Patika

Track / Path

Patika Açık Kategori

Open Class

Patika oryantiring yarışında cinsiyet, yaş ve bedensel/ortopedik engel
durumu gözetilmeksizin bütün yarışmacıların katıldığı
kategoridir.

Patika Oryantiring

Trail Orienteering,
Trail-O

Normal ve ortopedik engelli bireylerin bir arada ya da ayrı
kategorilerde de yarışabildikleri oryantiring sporunun bir türüdür.
Kısaltma olarak “Patika-O” şeklinde kullanılır.

Pedal

Pedal

Pompa

Pump

Pusula

compass

Saldırı (Çarpma)
Noktası

Attack Point

Where the feature is partially covered in undergrowth or bushes that
are not indicated on the
map

If used, an explanation of its meaning must be supplied to
yarışmadan önce sporculara ne olduğu hakkında ayrıntılı bilgi verilen
competitors in the pre-race
nesne
information
Tek elde harita ile taşınabilmesi için parmağa takılabilen pusula
tipidir.
Kayakla oryantiring yarışmasında veya mukavemet kayağında
kullanılan
patenleme tekniğidir.
A visible route made by people or animals. Tracks may be driven by
İnsan veya hayvanlar tarafından yapılmış görülebilir yol
rugged
vehicles.

Bisikletin tekerlerinin ayak yardımıyla dönmesini sağlayan hareketli
parça.
Lastik patlaması durumunda lastiklerin şişirilmesi için gerekli olan
araç.
Haritanın doğru yorumlanması ve yön bulma amaçlı kullanılan
cihazdır.
Hedefe yönelirken doğrudan hedefe değil, başka belirgin bir nesneyi
hedef
almak.

Sapma açısı

angle of
deviation

Manyetik kuzey doğrultusu (pusula ibresinin gösterdiği istikamet)
ile coğrafi kuzey doğrultusu (gerçek kuzey) arasındaki açıdır.
Doğal sapma açısı olarak da adlandırılır. Sapma açıları yeryüzünde
enlem ve boylamları ile tarif edilebilen her bölge için farklıdır.
Her yıl belli bir miktar değişim gösterir.

Sert Zeminli Bataklık

Firm ground in marsh

İki bataklık arasında veya bir bataklık içindeki sert zemin

SI

SI

Sporcular ellerindeki okuyucuları kontrol noktalarındaki EKS’lere
(elektronik kontrol sistemi) okutarak bir sonraki hedefe
giderek bunları kayıt altına alan elektronik ciplerdir.

Sığ

Shallow

Sık Çalılık

Thicket

Sınır Taşı

Boundary stone,
Cairn

Sırt
Su Çukuru
Su Kaynağı

HİllSide
Waterhole
Spring

Where the control feature is particularly shallow but this is not
Haritada gösterilmeyen sadece bilgi kartında yer alan çukur, kuyu vs.
indicated
gibinesnelerin derin olmadığını gösterir.
on the map
A small area of forest where the tree cover or undergrowth is so
geçiilmesi çok zor yoğunlukta olan ağaç dalları veya bitki örtüsü ile
dense
kaplı alan
that it is diffi cult to pass.
A man made stone or pile of stones. A cairn, memorial stone,
İnsan yapımı tirigometrik biçimli büyük taş
boundary stone or trigonometric
point.
Dağların veya tepelerin üst bölümü.
içinde su dolu olan çukur
A water-fi lled pit or depression.
Suyun çıktığı veya ilk aktığı yer
The source of a watercourse with a distinct outfl ow.

Su Noktası

Refreshment point

Parkurda sporcular için hazırlanmış ve haritada gösterilmiş su kaynağı Control site where Refreshments are available.

Su Tankı, Rezervuar

Water tank, Water
trough

İnsan yapımı su konteynırı

A man made water container

Sulak

Marshy

Çamurlu zemin veya sulak arazi

Where the feature is in an area of marshy ground not indicated on
the map

Tamamlama Süresi

Time Limited

Patika oryantiring yarışında parkuru tamamlamak için verilen süredir.

Taş Duvar

Stone wall

Taşla veya betonla yapılmış duvar

A stone boundary wall or stone faced bank.

Taş Ocağı

Quarry

Düz ve eğimli arazide kum, çakıl veya taş çalışmaların yapıldığı yer

Gravel, sand or stone working in fl at or inclined ground.

Taş Sütun
Taşla Döşenmiş
Alan

Rock Pillar

yüksek ve doğal taş sütunu

A high, natural rock projection.

Paved area

Taş ile döşenmiş kaldırım, yol veya park gibi alanlar

An area of hard standing used for parking or other purposes.

Taşlık

Rocky, Stony

Bir çok kayanın veya taşın bir arada bulunduğu alan

Taşlık Zemin

Stony ground

Tempo Patika
Yarışması

Tempo Trail Event

Tepe
Tepecik
Tepecik
Teras

Hill
Knoll
Knoll
Terrace

taş veya küçük kaya parçaları ile kaplı alan
Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarının tamamının zaman
ayarlı
kontrol noktasının olduğu yarışma türüdür.
Haritada eşyükselti eğrileriyle gösterilen yüksek nokta
Küçük belirgin höyük
Yerden yükseklikleri çok az olan küçük tepeler.
Yamaçta düzlük alan

A non-marshy area within a marsh, or between two marshes.

Where the feature is in an area of rocky or stony ground not
indicated on
the map
An area covered with many small stones or rocks.

A high point. Shown on the map with contour lines.
A small obvious mound.
A level area on a slope.

Toprak Set

Earth bank

doğal veya yapay olarak bulunan düz arazi üzerindeki toprak uzantı

Tünel
Türkiye Oryantiring
Federasyonunu
Uçurum

Tunnel
Turkish Orienteering
Federation
Cliff, Rock face

Karayolu ya da trenyolunun altından geçilen geçit
Spor Genel müdürlüğü içinde bulunan 60 federasyondan bir
tanesidir.
Uçurum ya da kaya yüzü. Geçilebilir de geçilemez de

An abrupt change in ground level which can clearly be distinguished
from
its surroundings.
A way under roads, railways, etc.

A cliff or rock face. May be passable or impassable

Varış

Finish

Yapı, Bina
Yarı Açık Alan
Yasak alan

Building
Semi-open land
Out of bounds area

Yeşil Çizgi

Green line

Yıkıntı

Ruined

Yol

Road

Yön

Direction

Zaman Ayarlı Kontrol Noktası

Timed Controls

Zero

Zero, Z

The point marked on the map with a double circle. Events
sporcuların parkuru bitirdikleri son noktayı ifade eder. İç içe iki daire using electronic punching often don't
ile
have officials at the finish, just the electronic unit at which you
sembolize edilir.
should punch. Remember then
to go to download.
Tuğla, ahşap ya da taş yapı
A standing brick, wood or stone structure.
Dağınık ağaç ve çalıların yer aldığı açık alan
An area of open land with scattered trees or bushes.
Parkur alanı dışındaki yasaklanmış bölge.
Prohibited area outside the course area.
Kayakla oryantring yarışma haritası üzerinde kayak yollarını gösterir.
İnce,
kalın veya kesik çizgi çeşitleri vardır.
Zemin seviyesine düşmüş nesne
Where the feature has fallen to ground level
A metalled/asphalt surfaced or dirt road, suitable for vehicles in
Normal hava koşullarında araçlara uygun asfalt yüzeyli veya stabilize
normal
yol
weather conditions
Bir yere gitmek için izlenen yol, istikamet.
Patika oryantiring yarışmalarında belli bir sürede doğru
hedefi/bayrağı tahmin
edilmesi istenen kontrol noktalarıdır.
Patika oryantiring yarışında kontrol noktalarındaki yanlış
hedef/bayrak için
söylenir.

Punch

koşucunun her bir kontrol noktasında harita üzerine veya kontrol
kartı üzerine
yazması için bir kod/karakter bulunan sistemdir.

Zımba Noktası

Punching Point

Patika oryantiring yarışında yarışmacı karar/görüş noktasında doğru
hedef/bayrak tahmininde bulunduktan sonra kontrol
kartına bu durumu belirtmek için zımba ile işaretlediği ve hakemler
tarafından önceden belirlenmiş noktadır.

Zorunlu geçiş

Mendatory passage

Sporcuların geçmesi gereken ve şeritle arazi ile haritada gösterilen
alan.

Zımba

Field shown on the map by the terrain with the strip, which must be
crossed by the athletes.

