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ÖNSÖZ

Federasyonumuzun taşrada ki gören gözü, duyan kulağı kıymetli temsilcim,
Siz yüksekleri aşan çorak arazilere ulaşan oryantiring neferlerisiniz. kitapçık bu
yürüyüşte yol arkadaşınız olsun diye hazırlanmıştır.
Yükselen bir değer olan oryantiring sporu için katkılarınızı bekler sevgi ve
saygılarımı sunarım.
“Hep birlikte daha iyiye”

					

Hacer AKYÜZ
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı
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İL TEMSİLCİLER SEÇİMİ						
İl temsilcileri, illerde ilgili spor dalının bağlı bulunduğu Federasyonu temsil etmek
üzere, Federasyon Başkanının teklifi ve genel müdürün onayı ile görevlendirilen
ve fahri olarak görev yapan kişilerdir.
Yasal dayanak olarak; “3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9. maddesi, 01 Ekim 2014 tarihli ve 29136
sayılı (mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye
Oryantiring Federasyonu Ana Statüsünün 19. maddesine dayanılarak hazırlanılan
il temsilciliği talimatına” bağlıdır (İl Temsilcileri Talimatı- (İTT), Madde 19).
İl temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerde, Oryantiring branşında sporculuk,
antrenörlük, hakemlik veya yöneticilik yapmış ve spor çevresinde tanınmış, iyi
eğitim almış (tercihen yüksekokul mezunu) olma gibi nitelikler aranır.
İl temsilcisi atamaları federasyon başkanlığı seçiminden sonra en geç 2 (iki) ay
içerisinde 4 (dört) yıllık süreyle görev yapmak üzere görevlendirilir. Federasyon
başkanlığı seçimlerinin erken yapılması halinde il temsilcisi görevlendirilmesi
yeniden yapılır.
İl temsilcisi olmak isteyenler bulundukları ilin il müdürlüğüne dilekçe ile
müracaat ederler. İl müdürlükleri müracaatları ilgili federasyona gönderir.
Federasyon başkanı adaylar arasından nitelikleri uygun olan bir adayı Spor Genel
Müdürlüğüne teklif eder, Genel Müdür uygun görürse onaylar ve il temsilcisi
ataması gerçekleşir.
Ataması gerçekleşen il temsilcisi, il temsilciliği bünyesinde görev yapmak üzere
il hakemleri arasından il hakem kurulu ve il tertip kurulunu oluşturur.
İL TEMSİLCİLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 7:
Oryantiring il temsilcilerinin görevleri;
• İllerde Federasyonu temsil etmek, Federasyonun illerdeki faaliyetlerinin
yürütülmesinde il müdürlükleriyle birlikte koordineli olarak çalışmak,
• İllerdeki Yıllık Faaliyet Programlarını hazırlamak ve il müdürlüklerine ve
Federasyona bildirmek (EK 1)
AÇIKLAMA: Hazırlanılan faaliyet programı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
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Müdürlüğü onayından sonra Federasyona gönderilir. Onay aşamasından sonra
illerde faaliyet programına göre yarışlar yapılır. Eğer yıllık faaliyet programı
hazırlanmamış ise il müdürlüklerinden maddi destek almak zordur. Faaliyet
programlarına göre illerde yapılacak her bir yarışma öncesi yaklaşık bir ay
önce il temsilcisi tarafından yarışma talimatları hazırlanır. Yarışmaya ilişkin
bütün kurallar; yarışmanın nerede yapılacağının belirtilmesi, ilgili yer için ilgili
kuruluştan izin alınması gibi temel hususlar bu talimatta yer almalıdır. Ayrıca
yarışma için talep edilen hakem, sağlık memuru, ambulans ve malzemelerde
talimatta belirtilmelidir. İllere göre farklı uygulamalar bulunabilir, ancak yazışma
usulleri aynıdır (EK 2).
• Federasyon talimatlarını ve duyurularını il müdürlükleriyle birlikte, spor
kulüpleri ile ilgili kişi ve kuruluşlara iletmek,
• Oryantiring faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgili eğitim hizmetlerini
Federasyon ile işbirliği yaparak programlamak ve yürütmek,
•

İlde yapılacak kurs ve seminerlerle ilgili planlama yapmak.

•

Hakem vizeleri için verilecek olan kursları düzenlemek.

•

İllerdeki Oryantiring faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak,

•

Karar defterine gelen ve gönderilen yazıları kaydetmek.

•

Yapılan yarışmalarla ilgili sonuç raporlarını yazmak,

•

Hakem görevlendirmelerini hazırlamak,

•

İl birinciliği yarışmalarında Federasyon Temsilcisi olarak görev yapmak,

• İl hakem kurulunun oluşumunda Merkez Hakem Kuruluna öneri sunmak,
yardımcı olmak ve il hakemi sayısı 10 (on) ‘dan az olan illerde il hakem kurulu
adına kararlar almak,
• İllerinde aday hakemlik süresi dolmuş olan aday hakemlerin terfi yazılarını
yazarak federasyona iletilmek üzere GHSİM’ye sunmak.
• Nakil gelen hakemlerin dosyalarını il müdürlüklerinden takip ederek kayıt
altına almak.
• Gerektiğinde Federasyon Hukuk Kurulu tarafından istenilen bilgi ve belgeleri
vermek (İTT, Madde 7).
•

İllerde oryantiring spor kulüpleri kurulması hususunda çalışmalar yürütmek,
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• Oryantiring faaliyetleri içinde yer alan tüm fahri antrenör, gözlemci, hakem
ve haritacı gibi görevlilere ilişkin eğitim hizmetlerini, Oryantiring federasyonu
ile işbirliği yaparak programlamak,
• İllerde, Oryantiring federasyonuyla işbirliği yaparak branşın tanıtılmasına
öncülük etmek, eğitim programları gerçekleştirmek (illerde okullarda eğitimler
verilmesi ve müsabakalar yapılması vb.),
• Federasyonun ulusal ve uluslararası yarışmalarına katılacak ferdi sporcuların
kayıtlarını yapmak (Kulüp sporcularının kayıtları kulüp antrenörleri tarafından
yapılmaktadır).
• İl yarışmalarını
gerçekleştirmek.

Federasyonun

Genel

Yarışma

Talimatına

uygun

İL TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUKLARI
Madde 8:
• İl temsilcileri, Federasyonun İldeki Oryantiring sporu faaliyetlerinin resmi
ve teknik merciidirler.
• İl temsilcileri, Federasyonun tüm mevzuatının uygulanmasında ve spor
faaliyetlerinin yürütülmesinde; Federasyona ait organizasyonlarda Federasyona
karşı, il organizasyonlarında il müdürlüğüne karşı sorumludurlar (İTT-Madde 8).
İL TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİNDEN AYRILMASI
Madde 9-(1):
İl temsilcileri, kendi istekleri ile Federasyona yazılı müracaatta bulunarak
görevlerinden ayrılabilirler. Ayrıca Federasyon Başkanının teklifi ve Genel
Müdürün onayı ile il temsilcilerinin görevlerine son verilebilir.
Görevden istifa eden, alınan, görev yapamayacak kadar hasta olan veya ölen il
temsilcilerinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir il temsilcisi atanır.
Bu maddenin yanı sıra, kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranışlarının
tespit edilmesi halinde, il müdürünün görüşüyle Federasyon başkanlığına
bildirilmesi durumunda görev süresi dolmadan görevden alınır, tekrar aday
olamaz (İTT-Madde 9).
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Federasyon Yarışı Ya Da Özel Yarışlarda Organizasyon İçin İl Temsilcisinin
Dikkat Etmesi Gereken Hususlar:
• Yarışma için ulaşımla ilgili önlemler alındı mı? Yarışma nasıl ya da hangi
kurum tarafından yapılmakta ve desteklenmektedir?
•

Sağlık tedbirleri alındı mı? Yeterli düzeyde mi?

• Güvenlik tedbirleri alındı mı? İlgili kurumlarla yer izni vb. yazışmalar yapıldı
mı?
•

Gerekirse UMKE ekibi görevlendirilebilir mi?

• Teknik toplantı ve göğüs numarası ile SI ların dağıtımı için kapalı bir mekân
hazırlandı mı? Etkinlik merkezi belirlendi mi?
• Yarış çıkış-varış noktalarında tuvalet, soyunma odası ya da çadırları,
hakemler için masa-sandalye, şemsiye, parkur içi hızlı hareket için ATV tarzı
veya 4x4 araç temini yapılması ne şekilde olacak?
• Mahalli yönetimin davet edilmesi ve davetiye/afiş basımı, sponsor afişleri,
araçlar/duraklar/binalar için tanıtım afişleri, reklam panoları vb.
•

Dereceye girecek sporculara verilecek özel hediyelerin temini (olabilirse eğer)

• Belediyelerle koordinasyonda, belediye tarafına düşen iş ve işlemlerin net
olarak tanımlanması ve ilgililerinin önceden belirlenmesi
•

Katılımcılara kumanya verilecek mi? Verilecekse nasıl karşılanacak?

• Ödül töreni için ses sistemi, stant kurulumu, protokol çadırı ve sunucu ne
şekilde temin ve tesis edilecek?
• Yarışma bölgelerinde görevliler tarafından kullanılacak, yaka kartı, araç vs.
nereden temin edilecek?
ORYANTİRİNG İL TERTİP KURULUNUN OLUŞTURULMASI
Oryantiring Federasyonu il temsilcileri, resmen atandıktan sonra Oryantiring İl
Tertip Kurulunu oluşturmak üzere Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne
(GHSİM) bir dilekçe yazar (EK 3).
İllerinde mevcut ve faal olan Oryantiring kulüplerinin birer temsilcisinin,
kulüplerinin görevlendirme yazıları ile birlikte katılacakları bir toplantı
yapılmasını sağlarlar.
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Toplantı da başkan hariç 3 (üç) üyeden oluşan il tertip kurulu üyeleri seçilir.
Seçilen kurul üyeleri oryantiring il temsilcisinin teklifi ve GHSİM’nin onayı ile
2 yıllığına göreve gelir.
İl temsilcisi, il tertip ve il hakem kurullarının başkanıdır. Kararlar oy çokluğu ile
alınır, oyların eşit olması halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.
Alınan kararlar karar defterine yazık, katılan üyelerce imzalanır ve GHSİM’ye
teslim edilir.
Toplantıya sebepsiz olarak 3 kez katılmayan, yüz kızartıcı suçlardan ceza alan,
federasyon ceza talimatına göre altı aydan fazla veya son 3 yıl içerisinde toplam
bir yarışmadan men veya hak mahrumiyeti cezası almış üye, tertip kurulu
üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine il temsilcisinin teklifi ile yenisi atanır.
ORYANTİRİNG İL TERTİP KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
İl temsilciliğinin yıllık faaliyet programında yer alan yarışmaların yapılabilmesi,
yarışma yerinin belirlenmesi, sağlık personelinin talep edilmesi, gerekliyse
güvenlik güçlerine haber verilmesi, gerekli ekipmanın sağlanması, gerekli izin
yazılarının yazılması gibi birçok işlemi iş birliği içerisinde gerçekleştirir.
Ulusal veya uluslararası organizasyonları da düşünerek bölgedeki konaklama
yapılabilecek yerlerin kaydını oluşturmak,
Sporcu, idareci ve antrenörlerin yarışma ve konaklama yerlerine ulaşımları için
araç temin etmek.
Yarışma yerleri için yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının giderilmesi vb. ihtiyaçlar
için en üst düzeyde işbirliği yapmak.
Federasyonun ve il temsilcisinin vereceği diğer görevleri yapmak.
ORYANTİRİNG İL HAKEM KURULUNUN OLUŞTURULMASI
Madde 12:
İl Hakem Kurulu en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. Kurulun başkanı il temsilcisidir.
En az 10 faal hakemi bulunan illerde, iki yılda bir Eylül ayında genel toplantı
usullerine göre yapılan toplantıda seçimle belirlenen, asil ve yedek üyelerin
federasyonca onayını takiben kurulur (EK 4).
İl Hakem Kurulu, ilk toplantısında; bir sekreter seçer. Sekreter, İl Temsilcisinin
bulunmadığı durumlarda kurul toplantılarına başkanlık yapar. İl Hakem Kurulu, İl
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Temsilcisinin başkanlığında ayda bir toplanır. O ilde en az 10 hakem bulunmaması
halinde, İl Hakem Kurulu oluşamayacağından bu görevi İl Temsilcisi yürütür.
Asil üyenin istifası durumunda; yerine, yedek üye sırası dikkate alınarak il
temsilcisi tarafından atanır.
İL HAKEM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ÖZELLİKLER
Madde 13:
1- İl Hakem Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
c) Oryantiring veya herhangi bir spor branşında hakem ve antrenör belgesine
sahip olmak, ç) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
d) Disiplin veya Ceza Kurulları tarafından; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne,
Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam altı aydan
fazla ceza almamış olmak, Ceza Kurulları tarafından ceza talimatlarına göre altı
aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,
e) 20 yaşından büyük olmak.
İL HAKEM KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI
Madde 14:
1- İl Hakem Kurulu toplantılarında kararlar aşağıdaki şekilde alınır;
a) İl Temsilcisinin bulunduğu toplantılarda, kurula İl Temsilcisi başkanlık yapar,
b) İl Temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda kurula İl Hakem Kurulu sekreteri
başkanlık yapar.
c) İl Hakem Kurulu en az ayda bir veya İl Temsilcisinin gerekli gördüğü
zamanlarda toplanır.
ç) Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, toplantı başkanının oyu
iki oy sayılır.
d) Kurulda alınan tüm kararlar, karar defterine yazılır ve üyeler tarafından imzalanır.
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ORYANTİRİNG İL HAKEM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 15:
1) İl Hakem Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;
a) İl yarışmalarına hakem atamalarını yapmak ve duyurmak,
b) ilde kayıtlı hakemleri denetlemek,
c) Aday hakemlik kursu açılması için Federasyona müracaat etmek, ç) Aday
hakemleri görevlendirerek denemelerini yapmak,
d) İle bağlı hakemlerin kayıtlarını tutmak, terfi edecek hakemleri teklif etmek,
e) Merkez Hakem Kurulu tarafından istenen bilgi ve belgeleri göndermek,
f) ilde bulunan hakemlere seminer düzenlemek ve değişiklikleri bildirmek,
g) Hakemleri başhakem aracılığı ile denetlemek, disiplin işlerini takip etmek,
h) İhtilaflı yarışmaların sonuçları hakkında birinci derecede karar vermek, bu
karara itiraz halinde kesin sonuca varmak üzere federasyona göndermek,
1) Kendi içerisinde ihtilafa düşülmesi halinde; yapılacak ilk toplantıya merkez
hakem kurulundan temsilci olarak bir üyenin katılmasını talep etmek,
i) Hakemlerin müsabaka yönetiminden geçici veya sürekli kısıtlanmasını
gerektiren hallerde, sebebini ilgili hakeme duyurmak ve hakemin bir hafta içinde
yapacağı itirazı, il hakem kurulunun görüşü ile birlikte kesin karar verilmek üzere
Federasyona göndermek,
j) Faal hakem listelerini her yıl en geç 31 Aralık tarihine kadar federasyona
göndermek.
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İL HAKEM KURULU GÖREV SÜRESİ
Madde 16:
1- İl Hakem Kurulu görev süresi iki yıl olup yeni kurul oluşuncaya kadar göreve
devam eder.

İL HAKEM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVİN SONA ERMESİ
Madde 17:
1-İl Hakem Kurulu Üyeliği
a) Kurulun görev süresinin bitmesi,
b) Üyenin yazılı olarak istifa etmesi,
c) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya gelmemesi,
ç) Üye olma şartlarından birinin kaybedilmesi,
d) İllerdeki faaliyet programını hazırlamak ve il müdürlüklerine ve federasyona
bildirmek.
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EKLER
EK 1: Yıllık Faaliyet Programı Örneği
TOKAT İLİ ORYANTİRİNG FEDERASYONU İL TEMSİLCİLİĞİ 20172018 YILI FAALIYET PROGRAMI
SIRA FAALİYETİN ADI
NO:

KATEGORİSİ

TARIH:

YER:

1

Cumhuriyet Bayramı Oryantiring Ya- Tüm kategoriler
rışı

Ekim

.......Parkı

2

10 Kasım Atatürk'ü Anma Oryantiring Tüm kategoriler
Özel Yarışları

Kasım

.......(Çamlik)

3

Oryantiring Öğretmenler Günü Özel Tüm kategoriler
Yarışı

Kasım

.......Kampüsü

4

Özel insanlara Özel Etkinlikler (Kadın Tüm kategoriler
Hakları Ve Engelliler Günü)

Aralık

.......Kampüsü

5

Yeni Yıla Merhaba Oryantiring Özel Tüm kategoriler
Yarışları

Ocak

.......Kampüsü

6

İstiklâ1 Marşı ve Çanakkale Şehitleri- Tüm kategoriler
ne Saygı Özel Oryantiring Yarışları

Mart

.......Parkı

7

Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Günü Or- Tüm kategoriler
yantiring Yarışları

Nisan

.......Parkı

8

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tüm kategoriler
Oryantiring Yarışları

Nisan

.......Kampüsü

9

Aile Haftası Oryantiring Yarışları

Tüm kategoriler

Mayıs

.......Kampüsü

10

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Tüm kategoriler
Bayramı Oryantiring Yarışları

Mayıs

.......Kampüsü

11

NiksarCup Uluslararası Oryantiring Tüm kategoriler
Özel Yarışları

Eylül

.......Kampüsü

12

Bölge Yarışmaları

Eylül

.......Kampüsü

Tüm kategoriler

İLKER MELİKOĞLU
TÜRKİYE ORYANTİRİNG FEDERASYONU TOKAT İL TEMSİLCİSİ

Açıklama: İl temsilcilerinin Yıllık Faaliyet Programlarına federasyonun resmi
yarışmalarını da eklemeleri avantaj sağlayacaktır. Çünkü kulübü olmayan illerde
kademe yarışmalarına ferdi sporcu gönderebilmeniz için il müdürlüklerinden
kaynak talep edebilirsiniz.
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EK 2: Yarışma Talimatı Örneği

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

Türkiye Oryantiring Federasyonu Tokat ili oryantiring il temsilciliği 2017-2018
faaliyet programında yer alan ekte belirtilen yarışmanın yapılabilmesi için gerekli
yer iznin alınması ve ekte belirtilen ekipmanların sağlanması hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
..../.../2018

İmza
Adı Soyadı
Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi

Müsabakanın Adı

Uluslararası NiksarCup oryantiring Yarışları

Müsabaka Yeri

Niksar Çamiçi Yaylası

Müsabaka Saati

01-02 Haziran 2018- -Saat:10.00-19.00

Son Kayıt Tarihi ve Saati

8 Mayıs 2018 saat 17.00'e kadar il temsilcisi …… ’e/a veya online
olarak Origo üzerinden başvuru yapılabilir.

Görev Alacak Hakem Sayısı

22

İhtiyaç Duyulan Malzemeler

19 adet birincilik madalya
18 adet ikincilik madalya
18 adet üçüncülük madalyası
18 takım kupa (1., 2. ve 3.)
1000 adet çengelli iğne
2 top beyaz A4 kâğıdı
15 adet koli bandı
1000 adet harita koymak için şeffaf dosya gömleği
Renkli baskı veya baskı malzemesi
(Renkli harita çıktıları)
3 adet kronometre

Sağlık Personeli İstenip İstenmediği

Ambulans, doktor veya sağlık personeli
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........ORYANTİRİNG YARIŞLARI” YARIŞMA TALİMATI
1. Oryantiring İl Temsilciliği olarak yukarıda ismi belirtilen
ORYANTİRİNG YARIŞLARI” 16 MAYIS 2015 tarihinde
ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜNDE yapılacaktır.
2. “ORYANTİRİNG YARIŞLARI” Oryantiring yarışmasına; tüm tescilli
kulüpler, kulüp lisansı veya GHSİM ferdi sporcu lisansına sahip olan sporcular
katılabilecektir.
Yarışma günü: Tüm sporcular ..................... (2017-2018) sezonu (kulüp/okul
veya ferdi) lisans belgeleri ile katılmak zorundadır. Lisansı olmayan katılımcı
“Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu ile sadece yeni başlayanlar
kategorisinde yarışmaya katılabilir.
Sağlık raporu veya lisansı olmayan sporcular yaş kategorilerinde kesinlikle
yarışmayacaklardır.
3. Yarışma esnasında sporcu çıkışları için anons yapılmayacaktır. Sporcular
çıkış zamanlarını çıkış listelerine göre yapılacaktır. Zamanı gelen sporcunun çıkış
alanında hazır bulunmasından başta sporcunun kendisi olmak üzere antrenör ve
idarecisi sorumludur.
4. Uygulanacak kategoriler aşağıda belirtilmiştir:
KATEGORİLER
M / W10

Minik Erkek ve Kadınlar 10 yaş

2004 ve sonrası doğumlular

M / W12

Minik Erkek ve Kadınlar 12 yaş

2002-2003 doğumlular

M / W 14

Küçük Erkek ve Kadınlar 14 yaş

2000-2001 doğumlular

M / W 16

Küçük Erkek ve Kadınlar 16yaş

1998-1999 doğumlular

M / W 18

Yıldız Erkek ve Kadınlar

1996-1997 doğumlular

M / W 20

Erkek ve Kadınlar 19-20 yaş

1994-1995 doğumlular

M/ W 21E

Erkek ve Kadınlar 21 yaş

1992-1993 doğumlular

YBE

Yaş sınırlaması yoktur.

YBK

Yaş sınırlaması yoktur.

Bu tablo planladığınız özel yarışlara ve federasyonun yarışma talimatlarına göre yeniden oluşturulur.
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5. KAYITLAR:
Yarışma Kayıtları 20 MAYIS 2018 saat 17:00’e kadar il temsilcisi/kulüp
antrenörü tarafından
ve ORİGO üzerinden yapılacaktır.
Kayıtlarla ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden bilgi alabilirsiniz.
Çıkış listeleri 28 Mayıs 2018 saat: 20:00’de
Oryantiring İl Temsilciliği
web sayfası ve Facebook sayfasından yayınlanacaktır
6. YARIŞMA PROGRAMI:
09.00: Tokat İl Temsilciliği Binası önünde toplanılacak ve yarışmada kullanılacak
SI kartlar (yüzükler) sporcu lisansı ve nüfus cüzdanı karşılığında verilecektir.
Kayıp SI ücreti 100 TL `dir.
07.30-09:30 Parkur hakemlerinin parkurları (hedefleri) yerleştirmesi, Çıkış ve
yarış alanlarının hazırlanması
09.00-09.45 Çıkış sırasının duyurulması ( anons edilmesi ) ve sporcuların
ısınması 10.00 İlk çıkışın verilmesi
13.30 Yarışmanın tamamlanması
13:30-14.30 Sonuçların Değerlendirilmesi
14.30-Yarışma neticesinin ilan edilmesi ve ödüllerin verilmesi
15:00-17.00 Parkur hakemlerinin parkurdaki fenerleri ( işaretleri ) ve diğer
hakemlerin ise yarışma ile ilgili tüm malzemeleri toplaması.
7. TASNiF VE ÖDÜLLER:
Yarışmada KULÜP Tasnifi yapılacak ve ilk 3’e giren takıma kupa, sporcularına
madalya ve kategorilerinde dereceye giren ilk 3 sporcuya madalya verilecektir.
Ödül töreni sorumlusu:
8. DİSKALİFİYE
Başka bir sporcuyu isteyerek takip etmek ve takip edilmeye izin vermek.
Dışarıdan yardım almak.
Hedef noktası atlamak ve bu hatasını düzeltmeden finişe gelmek. Yanlış hedefe
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basmak ve bu hatasını düzeltmeden finişe gelmek. Belirtilen diskalifiye süresi
içinde bitirememek.
Yukarıdaki kuralların haricinde Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarışma
Talimatları geçerlidir.
9. GENEL HUSUSLAR:
• Başvuruların zamanında il temsilcisine ulaştırılmasından kulüpler ve
sporcular sorumludur. Başvurularını zamanında gönderemeyen sporcular/
takımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir.
•

Yarışmanın sevk ve idaresi il hakem kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

• Söz konusu yarışmada İl Temsilciliğinin üstleneceği görev ve sorumluluklar
Türkiye Oryantiring Federasyonu Yarışma Talimatında belirtildiği gibidir.
Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel
Yarış Talimatı hükümleri geçerli olacaktır.

				

İmza

				

Ad ı-Soyadı

				

Oryantiring Federasyonu İl Temsilcisi
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EK 3: İl Tertip Kurulu Karar Tutanağı Örneği

IL TERTIP KURULU TOPLANTI KARAR TUTANAĞI
Karar No								
Karar Tarihi

.

TOPLANTIYA KATILANLAR Karar Tarihi

………..

.......................................................................		
			

ÜYE

ÜYE

ÜYE		

...................
FED. İL TEMSİLCİSİ

İl Tertip Kurulu .......................başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararları
almıştır:
1. Oryantiring Federasyon Temsilciliği yıllık faaliyet programında yer alan
kulüpler arası oryantiring il yarışmaları tarihinde ..............................................
parkurunda yapılması na,
2. Müsabakaların minikler, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler bayan-erkekler
ve Açık kategorilerinde yapılmasına,
3. Müsabakalar sonunda bayanlar ve erkekler ayr ı ayrı olmak üzere kulüplerde
ilk 3’e girenlere kupa, ferdi olarak ilk ...................................................................
‘e girenlere madalya verilmesine,
Yarışmaların il merkezi dışında yapılacağından emniyet tedbirleri için ilgili
emniyet birimine yazışma yapılmasına,
4. Sağlık ekibi ve ambulans bulundurulması için Il Sağlık Müdürlüğüne bilgi
verilmesine,
5. Yarışmaların sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için aşağıda belirtilen
malzemelerin yarışma mahallinde hazır bulundurulmasına, 2 adet masa, 4 adet
sandalye, çıkış-yarış pankartları, emniyet şeridi bandı, 2 adet kronometre, 6 adet
telsiz, ses yayın cihazı (veya megafon), ödül kürsüsü, sporcular için soyunmagiyinme, çıkış saati, yeterince pusula ve SI cihazı çadırları, iki adet portatif
tuvalet temin edilmesine,
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6. Il Hakem Kurulunca yarışmalarda görev yapmak üzere yeterince hakem
görevlendirilmesine, alınan kararların oryantiring branşında faal olan kulüplere
ve ilgili birimlere bildirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE
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ÜYE

FED. IL TEMSİLCİSİ

EK 4: İl Hakem Kurulu Karar Tutanağı Örneği

İL HAKEM KURULU KARAR TUTANAĞI
Karar No

:

Karar Tarihi

:

			

TOPLANTIYA KATILANLAR		

										
										

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

FED. IL TEMSİLCİSİ

İl Hakem Kurulu Federasyon Temsilcisi
…………………………………..
başkanlığında toplanarak İl Tertip Kurulunca gönderilen hakem görevlendirilmesi
ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır. Kulüpler araı Oryantiring İl yarışlarında görev
yapmak üzere aşağıda isimleri yazılı hakemler görevlendirilmiş olup adı geçen
hakemlerin tarihinde, saat ‘.... yarışma mahallinde hazır bulunmalarına, mazereti
olan hakemlerin bilgi vermelerine, alınan kararın hakemlere duyurulmasına
oybirliği ile karar verilmiştir.

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

ÜYE

FED. IL TEMSILCISI
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EK 5: İl Hakem ve Tertip kurulunun GHSİM’ye Bildirilmesi için Dilekçe
Örneği

GENÇLIK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
TOKAT ili oryantiring il temsilcilisi başkanlığında oryantiring il hakemlerinin
katılımlarıyla, .../..../ 2018 tarihinde yapılan toplantıda alınan karar doğrultusunda
İl Tertip Kurulu ve İl Hakem Kurulu aşağıda belirtildiği belirlenmiştir. Gerekli
işlemlerin yapılması hususunda,
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
..../.../2018

İl Temsilcisinin

Adres:							

Adı-Soyadı :

E-mail:							

İmza:

SR

İL TERTİP KURULU

E-MAİL

GSM

İL HAKEM KURULU

E-MAİL

GSM

1
2
3
4
SR
1
2
3
4
5
6
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EK 6: Hakem Kursu Açılabilmesi İçin Dilekçe Örneği

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TOKAT İlimizde Oryantiring Aday Hakem Kursu açılmasını istiyoruz. Bu
hususta,

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../.../2018

Adres:
E-mail:
Tel:											
								
Adı-Soyadı
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İmza:

EK 7: Açılan bir Aday Hakemlik Kursuna Başvuru Dilekçesi Örneği

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

TOKAT ilinde açılması planlanan Oryantiring Hakemlik kursuna katılmak
istiyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../.../2018
Adres:
E-mail:
Tel:											
								
Adı-Soyadı:
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İmza:

EK 8: Antrenörlük Kursu Açılabilmesi İçin Dilekçe Örneği

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
TOKAT İlimizde Oryantiring 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu açılmasını
istiyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../.../2018

Adres:
E-mail:
Tel:								

Adı-Soyadı:

								

İmza:
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EK 9: Açılan Antrenörlük Kursuna Başvuru Dilekçesi Örneği

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
…………
tarihleri arasında Tokat ilinde açılan
antrenörlük Kursuna katılmak istiyorum.

3.

kademe

kıdemli

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../.../2018

Adres:
E-mail:		
Tel:								

Adı-Soyadı:

								

İmza:

EK:10: Hakem Terfii Dilekçe Örneği

GENÇLIK HIZMETLERI VE SPOR IL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
....-.... Nisan 2017 tarihlerinde TOKAT ‘de/da düzenlenen oryantiring aday
hakemlik kursuna katılarak başarılı olan ekte ismi belirtilen. TOKAT ili
oryantiring aday hakemlerinin il hakemliğine yükseltilmesi hususunda,

Gereğini bilgilerinize arz ederim. ..../.../2018

Adres:
E-mail:		
Tel:								

Adı-Soyadı:

								

İmza:
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