
TEKİRDAĞ GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

2018/2019 OKUL SPORLARI 
ORYANTİRİNG İL BİRİNCİLİĞİ 

KÜÇÜKLER, YILDIZLAR VE GENÇLER KATEGORİSİ YARIŞMA BÜLTENİ 

 
 

DÜZENLEME KURULU 
Tekirdağ Gençlik Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şubesi Okul Sporları Tertip Komitesi 

Türkiye Oryantiring Federasyonu Tekirdağ Oryantiring İl Temsilciliği 
 

 

Okul Sporları Oryantiring Gençler İl Birinciliği Yarışması 03/01/2019 Perşembe günü 

Okul Sporları Oryantiring Küçükler ve Yıldızlar İl Birinciliği Yarışması tarihi daha 

sonra açıklanacaktır. (Tahminen mart ayının 2. ya da 3. Haftası) 

(NOT: Havanın yağış durumuna göre yarışma gününde değişiklik olabilir.) 

KAYITLAR: Yarışmaya kayıtlar  

Gençler kategorisinde son kayıt 31 Aralık 2018 

Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde son kayıt daha sonra açıklanacaktır. 
 

Yarışma yapılacak yer http://tekirdag.gsb.gov.tr sitesi üzerinden ve kurulacak olan whatsapp 

grubundan yarışmadan 1 gün önce paylaşılacaktır. 

 

Yarışma yeri açıklandıktan sonra etik değerlerimiz açısından hiçbir okulun yarışma 

bölgesine girmemesi, antrenman yapmaması gerekmektedir. Antrenman yapan, yarışma 

alanına giden okul/takımlar tespit edildiğinde diskalifiye edilecektir. 
 

 TEKNİK TOPLANTI: 
Yarışma öncesi yapılacak teknik toplantıya okul adına mutlaka bir öğretmen ya da idareci 

katılmak zorundadır. 

 

Teknik toplantıda  göğüs numarası dağıtılacaktır. Verilen bu malzemeler ödül töreninden önce 

eksiksiz olarak ilgili kişiye geri verilecektir. 

 

Teknik toplantı tarihi daha sonra http://tekirdag.gsb.gov.tr sitesinden ve kurulacak olan       

whatsapp  grubundan açıklanacaktır. 

 

Yarışma öncesi yapılacak TEKNİK TOPLANTI’ya gelirken mutlaka getirilmesi 

gerekenler: 

* 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılı “Oryantiring lisansı”, 

* Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli yarışmalara katılacak takımlara ait “Esame 

Listelerinin” “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada 

görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

* Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul 

Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları 

zorunludur. 
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 KATEGORİLER 
Küçük Kız             (2007-2008 doğumlu öğrenciler) 

Küçük Erkek         (2007-2008 doğumlu öğrenciler) 
Yıldız Kız              (01.09.2004-2005-2006 doğumlu öğrenciler) 

Yıldız Erkek          (01.09.2004-2005-2006 doğumlu öğrenciler) 

Genç Erkekler A* (2001-2002- 2003 doğumlu öğrenciler) 

Genç Erkekler B   (2004-2005** doğumlu öğrenciler) 

Genç Kızlar A*     (2001-2002- 2003 doğumlu öğrenciler)  

Genç Kızlar B       (2004-2005** doğumlu öğrenciler) 

 

Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm 

gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul 

edilmesi kaydıyla;  

 

• 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler 

kategorisinde yarışmalara katılabilirler.  

• Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi 

ettirilebilir.  

• Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler (B) kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara 

katılabilirler.  

• Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

• Okullar Gençler (A) kategorisi takımında 2001 doğumlu en fazla 2 (iki) sporcu 

yarıştırabilir. 
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Yarışmada START VE FİNİSH KARANTİNASI uygulaması yapılacaktır. 
 

Start karantinasına son giriş saati 10:30’dur. Sporcular 10:30 saatine kadar karantina 

alanına girmekle yükümlüdür. Bu saatten sonra gelen sporcular yarışamazlar. 

 
 

İlk start 11:00’da verilecektir. 

 

Yarışmacılar çıkış yaptıktan sonra harita üzerinde işaretlenmiş hedefleri sırasıyla dolaşarak 

parkuru tamamlamak zorundadır. Her yarışmacı dolaştığı kontrol noktalarını sırasıyla kontrol 

kartına işlemelidir. Bu kurala uymayan, sıralamayı doğru takip etmeyen, hedef atlayan 

sporcular diskalifiye edilecektir. 
 

 * Küçükler , yıldızlar ve gençler kategorilerinde;  

1) Takımlar en az 4 (dört) en fazla 5 (beş) sporcudan oluşturulacaktır. Mahalli ve Ulusal 

müsabakalarda, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi 

müsabaka alanına giremez.  

2) Ferdi sporcular: Takım çıkaramayan okullar her kategoride en fazla 3 (üç) sporcu ile 

yarışmaya katılabilir.  

3) Takım çıkaran okullar hiçbir şekilde ferdi olarak sporcu yarıştıramazlar 

 

Değerlendirme ve Sıralama: Takım sıralaması; ilk üç sporcunun sürelerinin toplamı 

esas alınarak yapılır, Süre toplamı en az olan takım birinci olur. Süre toplamlarının eşitliği 

halinde, yarışmada üçüncü sporcusu önde bitiren takıma öncelik tanınacaktır. Değerlendirme, 

her kategoride kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı yapılacaktır. 

Yarışmayı tamamlama süresi 90 dakika olarak belirlenmiştir. 60 dakikadan fazla sürede 

tamamlayanların süreleri dikkate alınmayacaktır. 

 

ETKİNLİK PROGRAMI 
10:00-10:30 Yarışmacıların yarışma alanına gelmeleri. 

10:30 Karantinanın kapatılması. 

10:30-10:55 Parkur hakemlerinin parkurları hazırlaması, hedeflerin yerleştirilmesi 

11:00 İlk çıkışın verilmesi 

14:00 Yarışmanın tamamlanması 

14:00-14:30 Yarışma neticesinin ilan edilmesi 

14:30-15:00 İtirazların alınması 

15:00 Ödül Töreni 

15:00-16:00 Parkur hakemlerinin parkurdaki fenerleri ( işaretleri ) ve diğer hakemlerin ise 

yarışma ile ilgili tüm malzemeleri toplaması. 

16:00-17:00 Yarışmanın tamamlanması. 

 

Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri 

Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve 

Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 
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Ödüller: Mahalli yarışmalarda; İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı 

belgesi, sporcularına madalya, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir. 

Kontenjanlar: Yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım 

sayıları: 

• Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde 

eden takımların illeri, 

• Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate 

alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir. 
     (NOT: KÜÇÜKLER KATEGORİSİNDE 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA GRUP YARIŞMALARI     

DÜZENLENMEYECEKTİR) 

Yetki;  

a) Daire Başkanlığımız gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair 

diğer hususları değiştirmede yetkilidir.  

b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire 

Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları 

dikkate alarak, müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 
 

 İtirazlar; Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı 

oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu 
maddesinde belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye 

alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 
hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. 

 

 

Genel Hususlar: 
a) Yarışma alanında, çıkış alan sporcular ve hakemler dışında hiç kimse bulunamaz. 

b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul 

Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları 

zorunludur. 

c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak 

takımlara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları 

Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip 

komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce sistem üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış takımların, 

Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli “İl Dışı Çıkış Olurlarının” 

tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması 

zorunludur. 

d)  Okul spor faaliyetlerinde; mahalli yarışmalarda takımların yanlarında bulundurulması 

 zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takımlar yarışmalara 

 alınmayacaktır.  

• Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 

• Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)  

• Esame Listesi 

e) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 10 

uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir. İlgili 

kişi/kişiler il ceza kurullarına sevk edilir ve konu kişi/kişilerin bağlı bulunduğu kuruma 

bildirilir. İstenilen belgeler sunulana kadar, İl tertip komiteleri tarafından belirgin derecede 

fiziki üstünlük yaratacağına kanaat getirilen sporcuların oynatılmasına izin verilmeyebilir. 
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 TEKNİK AÇIKLAMALAR: 
1. Grup yarışmalarında ev sahibi ilin okul takımı / takımları ve ferdi sporcuları farklı grup 

merkezlerinde yarışacaktır.  

2. a) Her bir öğrenci yalnız bir takımda yarışabilir. 

    b) Yarışmalar okul takımları ve takım kuramayan okulların ferdi sporcuları arasında 

yapılacaktır.  

    c) Takımlar 5 sporcudan oluşur. Okulların takım oluşturabilmesi için en az 4 (dört) sporcu 

ile yarışmaya katılması gerekmektedir. 1 kişi eksik olan takım yarışmalara kabul edilir fakat 4 

kişiden az olan takım yarışmalara alınmaz. Takım oluşturamayan okullar en fazla üç ferdi 

sporcu ile yarışmalara katılabilir.  

    d) Genç Erkek A ve Genç Kız A takımlarına en çok 2 tane 2001 doğumlu öğrenci dahil  

edilebilir. Yarışma sonrası takım sıralaması yapılırken bunlardan en kısa süreye sahip 

öğrencinin derecesi alınır, ikinci 2001 doğumlu öğrencinin derecesi takım sıralamasına etki 

etmez.  

3. Sıralama:  

    a) Küçükler, yıldızlar ve gençler (A-B) takım sıralaması; ilk üç sporcunun sürelerinin 

toplamı esas alınarak yapılır. Yarışmayı en kısa sürede bitirmiş olan takım birinci olur. Süre 

toplamlarının eşitliği halinde, yarışmada üçüncü sporcusu önde bitiren takıma öncelik 

tanınacaktır. Eğer sonuçlarda yine beraberlik bozulmazsa ilk sporcuların dereceleri baz alınır. 

Değerlendirme, her kategoride kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı yapılacaktır.  

    b) Grup yarışmalarında yıldızlar ve gençler (A-B) kategorilerinde ilk 4 (dört) de yer alan 

okul takımları ile, genel sıralamada ilk 5 (beş)’te yer alan ferdi sporcular bir üst kategoride 

yarışma hakkı elde ederler. Genel sıralama; takım ve ferdi sporcuların yer aldığı sıralamadır. 

Bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde eden takımların sporcuları tasnif edildikten 

sonra genel sıralama (ferdi ve takım sporcularının olduğu sıralama) bozulmadan dereceleri 

takip eden 5 sporcu üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde eder.  

    c) Yarışma sonunda takım ve genel sıralama süreleri ile birlikte ilan edilecek ve sonuç 

raporunda belirtilecektir. 

 

4. Parkur ve Mesafe Türleri:  

a) Parkurlar;  

Mahalli yarışmalarda                    : Sürat,  

Grup yarışmalarında                     : Orta mesafe,  

Türkiye Birinciliği yarışmalarında : Uzun mesafe olarak düzenlenir.  

Parkur türlerine göre azami mesafeler aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

 

 
 

 

 

HER TÜRLÜ BİLGİ ve SORMAK İSTEDİĞİNİZ SORU İÇİN 05065100082  NOLU 

TELEFONDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.  

 

 

 

 

ENGİN ÜLGEY 

 

ORYANTİRİNG FRDERASYONU TEKİRDAĞ  İL TEMSİLCİSİ 
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                     Oryantiring Zımbası       Oryantiring Hedefi 

 
 

 

 
 

                                                                   Zımba ile zımbalanmış kontrol kartı 
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Haritada olabilecek işaretler ve renkler 
 

 
 

 

Örnek Harita 
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