TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU
14 YAŞ VE ALT KATEGORİLERİ GENEL YARIŞ KURALLARI

1. Amaç:
Bu Yarışma Kurallarının amacı; Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış Talimatı
gereğince düzenlenen ve yapılmasına izin verilen 14 Yaş ve Alt Kategorileri Oryantiring
yarışmaları ile bu yarışmalara hazırlık amacıyla düzenlenen
faaliyetlerin
organizasyonunu, yarışma sonuçlarının ve yapılan faaliyetler neticesinde takımların
elde etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ile bu yarışmaların ve faaliyetlerin
uluslararası kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak usul ve esasları
düzenlemektir.
2. Kapsam:
Bu kurallar 14 yaş ve alt yaş grubu sporcuların il, kademe yarışları ile sezon
sonunda Türkiye Şampiyonasına katılmasını usul ve esasları ile katılımcıların görev ve
sorumluluklarını kapsar.
3. Dayanak:
Bu kurallar, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek9’uncu maddesine gore hazırlanan 19 Temmuz 2012 tarihli 28358 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul Ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ve bu yönetmeliğe istinaden hazırlanarak 01 Ekim
2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
Oryantiring Federasyonu Ana Statüsüne ve Genel Kurulca Kabul edilen 2018-2019 Yılı
Genel Yarış Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
4. Yarışma Çeşitleri
Türkiye Oryantiring Federasyonu 2018-2019 Sezonunda 14 Yaş ve Alt Kategorileri
yarışmalarını aşağıdaki şekilde düzenler:
a. İl Yarışmaları: Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet programında
bulunan il yarışmalarıdır. Katılım mecburidir.
b. Kademe Yarışı: Federasyon programında yer alan, yalnızca İl yarışmalarına
katılmış kulüp ve sporcuların katılacağı yarışmadır.
c. Türkiye Şampiyonası: Federasyon faaliyet programında yer alan ve tek
ayak şeklinde düzenlenerek il ve kademe yarışmalarına katılmış kulüp ve sporcuların
katıacağı, Türkiye dereceleri ile ferdi ve takım sıralamalarının belirlendiği yarışmadır.
5. Yarışma sezonu:
Yarışma sezonu, Genel Yarışma Talimatında da belirtildiği şekildedir. Zorunlu
durumlarda Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile takvim üzerinde değişiklik yapılabilir.

-1Türkiye Oryantiring Federasyonu
Güvenevler Mahallesi Güneş Sokak No:1/2 Şili Meydanı Çankaya/Ankara
Tel : 0 312 3246166 - Faks : 0 312 3246188
E-posta: iletisim@oryantiring.org Web: www.oryantiring.org

TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU

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

6. Yarışmaların Düzenlenmesi, Bültenler ve Tasnifi
1. Yarışmalar; 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.
2. Yarışmalar; Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış Talimatı, Özel Yarış
Kuralları ve bültenlerde belirlenen ve atıfta bulunulan kurallar çerçevesinde yapılır.
3. Yarışma öncesinde bu yarışmanın nitelikleri dikkate alınarak “Yarışma
Bültenleri ” hazırlanır ve belirtilen takvime uygun olarak Federasyon sayfasında
yayımlanır. Bültenler gerek görülmesi halinde ilgililere posta, e-posta veya faks ile de
gönderilebilir.
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Bültenler ve İçerikleri
-

Yarışmanın adı, yeri ve tarihi,

-

Yarışmaya kimlerin katılabileceği ve katılacaklardan istenen bilgiler ve sayılar,

-

Yarışmanın tipi (park, arazi) ve hangi kategorilerde yapılacağı,

-

Yarışmanın sorumlusu Etkinlik Direktörü, Başhakemi, haritacı ve parkur

planlayıcıların isimleri,
-

Ön başvuru ve kayıtlarının nasıl yapılacağı,

-

Yarışmanın programı,

-

Olacaksa yarışmanın teknik toplantısı hakkında bilgi,

-

Tasnif ve verilecek ödüller,

-

Harcırah ödeme bilgileri,

-

Sporcu çıkış listelerinin yayımlanma esasları,

-

Kıyafet kısıtlamasının olup olmadığı,

- Yarışmada kullanılacak elektronik süre tutma sistemi ile ilgili bilgiler ile Genel
Yarış Talimatında yer alan Bülten içeriği bilgileri arasından gerek görülecek ilave bilgiler
yer alır.
7. Yarışma Kategorileri
1. 14 yaş ve alt yaş kategorileri
(1) E10, K10
(Minik Erkek ve Kadınlar) 9-10 Yaş
(2) E12, K12
(Minik Erkek ve Kadınlar) 11-12 Yaş
(3) E14, K14
(Küçük Erkek ve Kadınlar) 13-14 Yaş
a. Sezon sona ermeden yaş değiştirecek sporcular, sezonun bitiminde yaş
itibarıyla hangi kategoride olacaklar ise sezonun başında o kategoriye kaydolurlar
b. 13 yaşa kadar olan sporcular, 14 Yaş ve Altı yarışmalarda E/K 14 sınır olmak
üzere yaşlarına göre üst kategorilerde yarışabilir.
c. Yarışma kategorilerinde yarışmaya kayıtlı sporcu sayısı az da olsa, 14 yaş ve
altı kategorilerinde kategori birleştirilmesi yapılmaz.
ç. 14 Yaş ve Altı yarışmalarda yarışan bir sporcu, fiziksel kondisyon ve
oryantiring deneyimi ölçüsünde kademe yarışlarında yer alan kategorilerde de
yarışabilir. İki ligde tasnif ayrı yapıldığından aynı sporcu her iki ligde de bir yarışta ferdi
ve takım tasnifinde yer alabilir. Ancak Türkiye Şampiyonası her iki lig kategorileri aynı
tarihlerde yapıldığı durumlarda bir sporcu aynı tarihlerde düzenlenen yarışmalarda
birden fazla kategoriye kayıt yaptıramayacağından sporcu Türkiye Şampiyonasında
yalnızca bir kategoriye kayıtlı olup o kategoriden puan alabilecektir.
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Bu durumdaki sporcular, Türkiye Şampiyonasında hangi kategoriye kayıtlı ise o
kategoride sezon sonu ferdi sıralamaya girer, diğerinde sezon sonu ferdi tasniften
feragat etmiş olur.
d. 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.
e. 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.
f. Yarışmalar tüm tescilli Kulüplere, il karmalarına ve ferdi lisanslı sporculara
açıktır. Her kulüp Yarışma Özel Kurallarında aksi belirtilmedikçe her kategoride
ancak bir takım ile temsil edilebilir. Yarışmalarda tüm takımlar her kategori için dilediği
kadar sporcu ile katılım sağlayabilirler. Fakat yarışmayı bitiren en az iki en fazla en iyi
dört sporcunun puanı takım puanı olarak değerlendirilir Kulüpler takım kadrolarında her
kategori için en fazla dört yabancı uyruklu sporcuya yer verebilirler.
g. 2018-2019 sezonunda kulüpler, 14 Yaş ve alt kategorilerinde kademe yarışmasına
katılabilmek için kendi illerinde icra edilecek olan İl Yarışmasına katılmak zorundadır.
8. Yarışma Tespit Esasları:
2018-2019 sezonunda genel kademe yarışmalarının tasarruf zorunluluğu sebebiyle
azaltıldığı göz önüne alınarak, 14 Yaş ve alt kategorilerinde de bölgesel yarış
düzenlenemeyeceği için zorunlu olarak il, kademe ve Türkiye Şampiyonası yarışları icra
edilecektir.
a.
Kulüpler, İl yarışlardan sonra Kademe yarışmasına, sonra Türkiye
Şampiyonasına katılırlar.
b. İl yarışmalarına katılmayan Ferdi ve takım sporcuları kademe ve Türkiye
Şampiyonasına katılamaz.
c. Sezonun son yarışması Türkiye Şampiyonasıdır. Gerek görülmesi halinde
14 yaş ve altı kategorilerin Türkiye Şampiyonası, üst kategorilerin şampiyonasında tarih
ve yöre itibarıyla ayrılabilir.
9. Yarışma Uygulama Esasları:
a. İl yarışmaları her ilde bulunan İl temsilcisi/ Federasyon görevlisi tarafından
belirlenen takvime uygun olarak bu kurallarda belirtilen şartlarda yapılır.
b. Kademe yarışları ve Türkiye Şampiyonası Federasyonca tespit edilen yerde,
belirlenen takvime uygun olarak bu kurallarda belirtilen şartlarda yapılır. Yarışların
kurallara uygun gerçekleştirilmesinden, Etkinlik Direktörü ve Başhakem birlikte
sorumludurlar.
c. Yarışmalar için merkeze yakın park ve kent ormanları gibi yerlerde bu yaşlara
uygun, bu kurallara göre uygun parkurlar hazırlanır.
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Ortalama sporcunun bitir me süresi ile yaklaşık mesafeler aşağıdaki tabloya uyumlu
olmalıdır.
Kategori

Çoğunluğun Bitireceği Süre

Normal Mesafe (km)

YB, 10 yaş

10-35 dakika

1.0-2.0

12 yaş

15-45 dakika

1.5-3.0

14 yaş

25-60 dakika

2.5-4.0

14 sezon sonu

45-75 dakika

3.5-5.0

ç. Yarışmalarda yöredeki hakemlerin ve gönüllülerin istihdamına önem
gösterilir. İl Temsilcisinin talebi üzerine merkezden asgari düzeyde hakem ve/veya
malzeme desteği verilir.
10. Yarışmalara Katılım:
İl yarışlarında, takımların ve/veya ferdi sporcular İl temsilcisi/ Federasyon görevlisi
tarafından ORİGO sistemi üzerinden kayıt yaptırarak yarışmaya katılabilirler. Kayıt tarihleri
Özel Yarışma kuralları veya İl temsilcisi/ Federasyon görevlisi tarafından kulüp ve
sporculara belirtilecektir.
11. Tasnif ve Ödüller:
14 yaş ve alt kategorilerin İl yarışmalarında puanlama yapılmaz. Tasnif, ferdi ve takım
olarak ayrı ayrı yapılır.
a. Tasnif:
(1) İl yarışmasında her kategoride ilk üçe giren sporcuya madalya, ilk altıya
giren sporcuya başarı belgesi verilir.
(2) Kademe yarışması ile Türkiye Şampiyonasında her yarış günü için sporcuların
elde ettiği puana göre ayrı ayrı ferdi tasnif yapılır. Her kategoride ilk üçe giren
sporcuya madalya, ilk altıya giren sporcuya başarı belgesi verilir. Yarış günlerinin
toplamına göre ayrıca toplam ferdi ödüllendirme yapılmaz.
(3) İlinde yapılan yarışmaların herhangi birisine veya herhangi bir kategoride
yarışan kulüpler ve ferdi sporcular Kademe yarışmasına katılmaya hak kazanırlar.
(4) Kademe yarışmasında sa de ce ferdi tasnif sonucunda her iki günde dereceye
giren ilk 3 sporcuya m a da lya verilir. Kademe yarışmasına katılan kulüp ve ferdi
sporcular, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanırlar.
(5) Takımlar ve sporcular, Kademe yarışmasından elde ettikleri puanları Türkiye
Şampiyonasına puan taşır. Türkiye Şampiyonasındaki puanlamalar ile birlikte toplanarak,
en kötü 1 yarış silindikten sonra sezon tasnifi yapılır.
(6) Türkiye Şampiyonasında, sa d e ce ferdi tasnif sonucunda her iki günde
dereceye giren ilk 3 sporcuya m a da lya verilir.
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(7) Kademe ve Türkiye Şampiyonasının sonunda, takım tasnifinde tüm puanlar
toplanır ve ilk üçe giren takımlara kupa verilir. Puan hesaplaması Türkiye Oryantiring
Federasyonu Genel Yarış Talimatında belirtilen esaslara göre yapılır.
(8) 14 Yaş ve alt kategori yarışları Büyük ya ş kategorileri ile aynı ilde ve
tarihte yapıldığı durumlarda yarışma statüleri Büyük Yaş Kategorileri Özel Yarış
Talimatında belirtilen gibi yapılacaktır.
b. Puanlama:
(1) Puanlama, Genel Yarış Talimatındaki esaslarda yapılır.
(2) Büyük yaş gruplarında uygulanan “diskalifiye süresi” ve bu süreyi aşanların
sıfır puan almasına ilişkin kural, küçük yaş gruplarında motivasyon gözetilerek 14 yaş ve
altına uygulanmaz.
(3) Üst kategorilerde olduğu gibi sporcuların katıldıkları Kademe ve Türkiye
Şampiyonası sonucu en kötü 1(bir) yarışı puanlamaya dahil edilmez.
12. Harcırahlar:
Kulüp antrenör ve sporculara harcırahları, Genel Yarış Talimatının ilgili maddeleri
çerçevesinde ödenir (Kademe ve Türkiye Şampiyonasında ilk 3’ e giren kulüp ve
sporcular). Ayrıca Yönetim Kurulunca da Özel Yarış Kurallarında değişikliğe gidilebilir,
yenilenebilir, ekleme ve çıkarma yapılabilir.
13. Etik İlkeler:
Yarışa katılan tüm görevliler, kulüp ve takım idarecileri, antrenörler ve sporcular aşağıdaki
konularda azami hassasiyet göstermek zorundadırlar:
a. Yarışmalar sırasında yarış alanına yarışmacılar ve görevliler dışında kimse
giremez. Veli, antrenör vb. yetişkinlerin parkurda bulunması yasaktır. Aksi durumda
bulunanların 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 önce uyarılır, tekrarı halinde diskalifiye 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 bulundurabilir.
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d. Genç sporcuların ahlak yapılarının henüz spora başlamışken sağlam bir
şekilde gelişmesinin sağlanması, çevre temizliğinin korunması, doğa sevgisinin
aşılanması, yasak bölgelerden, tarlalardan, çiçek tarlaları gibi girilmemesi gereken
yerlerden geçmemeleri öğretilmelidir.
e. Yetişkinlerin, sporculara kötü örnek olacak davranışlardan kesinlikle kaçınmaları
gereklidir.
f. Yarışmalarda dürüstlük ve sportif erdem (fair play) esastır. Yarışma sırasında
sakatlanan veya herhangi bir nedenle tıbbi yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmek
zorunludur. Bu davranışı göstererek sportif erdem gösteren kişilere “fair play” ödülü
verilebilir. Ödülün verilme nedeni de ödül töreni sırasında açıklanır.

Hacer AKYÜZ
Federasyon Başkanı
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