YARIŞMA İÇİN YAYINLANACAK BÜLTENLER VE İÇERİKLERİ
Bülten 1
Yarışmanın ilk duyurusudur. Aşağıdaki bilgileri içerecektir:
1- Yarışmayı düzenleyen kurum, etkinlik sorumlusu, varsa etkinlik teknik danışmanı ve başhakemin isimleri
2- Etkinliğe özel internet sitesi varsa adresi, telefon, faks, e-posta gibi diğer iletişim bilgileri
3- Etkinliğin yapılacağı yer
4- Yarışların tarihleriyle tipleri
5- Kategoriler, katılıma ilişkin varsa kısıtlamalar
6- Varsa yarışmaya hazırlık için eğitim olanakları
7- Yörenin genel haritası
8- Ambargolu bölgeler
9- Etkinlikle ilgili belirtilmesi gerekli özel durumlar
Bülten 2
Yarışmaya katılım çağrısı niteliğindedir. WOC, Wcup, JWOC gibi IOF resmi yarışları dışında Bülten 1 ve 2 birlikte
yayınlanabilir. Aşağıdaki bilgileri içerecektir:
1- Bülten 1’de yer alan tüm hususlar
2- Kayıt için gerekli bilgiler
3- Konaklama ile ilgili bilgiler
4- Son başvuru tarihleri
5- Katılım ücreti varsa bunun ayrıntıları
6- Ödeme için son tarihler
7- Yarış mahallerine ulaşımla ilgili bilgiler
8- Yurtdışından katılım bekleniyorsa vize ile ilgili bilgiler
9- Arazi yapısı, iklim, gerekiyorsa uyarılar (ağaç kesimi, ani sis gibi)
10- Her yarış için haritanın ölçeği, eşyükselti aralığı
11- Etkinlik programı
12- Gerekiyorsa kıafetle ilgili bilgiler
13- Her kategori için kazanma zamanı ve yaklaşık parkur mesafeleri
14- Basının iletişim kurabileceği kişinin adı ve iletişim bilgileri
15- Yurtdışından katılım bekleniyorsa yurtdışından iletişim kurulabilecek kişinin adı ve iletişim bilgileri
16- Arazi yapısını gösteren örnek harita
17- Belirlenmişse toplanma, çıkış ve varış bölgelerinin tam olarak yeri, toplanma alanına ulaşım bilgileri
Bülten 3
Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgileri içerir.
1- Kayıt için son tarih
2- Yarışmanın ayrıntılı programı (her yarışın ilk çıkış saati, varsa bitiş saati, ödül töreni, yapılacaksa teknik
toplantının saati, vb)
3- Araziye ilişkin ayrıntılı bilgi
4- Gerekiyorsa şu ana kadar kayıt yaptıranlarla ilgili istatistikler
5- Varsa Genel Yarış Talimatından veya IOF genel kurallarından farklılık gösterecek ayrıntılar (harita sembolü,
control tanımı, vb)
6- Etkinlik merkezi, yetkililerin isim ve iletişim bilgileri
7- Konaklama ve yeme-içe ile ilgili bilgiler
8- Yarış mahallerine ulaşımla ilgili hareket saatleri ve duraklar
9- Her kategori için kesinleşmiş parkur mesafeleri, tırmanış, hedef sayısı ve varsa su noktalarına ilişkin bilgi
10- Kesinleşen toplanma, çıkış ve varış bölgelerinin tam olarak yeri, toplanma alanına ulaşım bilgileri
Bülten 4
Etkinlikle ilgili, Bülten 3’de yer almayan son dakika bilgilerini içerir ve katılımcılara geldiklerinde dağıtılır. Aşağıdakiler
hakkında bilgi içerir:
1- Varsa etkinlikle ilgili özel kurallar, koşullar
2- Çıkış koridorunda verilecek yardımcı bilgi kartlarının boyutları
3- İtiraz süresi ve itiraz merciine ilişkin hatırlatmalar
4- Parkur tamamlama süresi
5- Tertip Kurulu’ndaki isimler ve ünvanları
6- Karantina uygulanacaksa yerleri ve karantinaya giriş için son süre.

