
 

 

 

 

 

 

U14 ve İstanbul Open Oryantiring Yarışması 

 

Yarışma Tarihi: 23.02.2019 Cumartesi 

 

Yarışma Yeri: Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü  

 

Linke Tıklayarak Yarış Noktasına Ulaşabilirsiniz: https://goo.gl/maps/gJ68DFySt9p 

 

 

 

Genel Bilgi 
Yarışama 14 yaş altı ve büyükler olmak üzere iki aşamada gerçekleşecektir. Yarışmaya Türkiye Oryantiring 

Federasyonu lisanslı sporcuları katılabilir. Lisansız olarak katılmak isteyen sporcular yeni başlayan 

kategorisinde sağlık raporu ibraz etmeleri gerekir.  

Kategorilerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. 

 

Kayıtlar 
Kayıtlar Türkye Oryantiring Federasyonu otomasyon sistemi Origo üzerinden alınacaktır. Manuel kayıt 

alınmayacaktır. 

Son kayıt tarihi: 21.02.2019-23:59 

Kayıt olmak için: http://origo.gen.tr 

 

 

YARIŞMA PROGRAMI 

09:30-10:00 Göğüs Numarası ve Chip dağıtımı 

10:00-10:30 Parkur hakemlerinin parkurları hazırlaması, hedeflerin yerleştirilmesi 

10:30 Teknik bilgilendirme, katılımcılara yarış ile ilgili kısa bir brifing verilmesi.  

10:30 Karantinanın kapanması. 

11:00 İlk çıkışın verilmesi 
14:30-15:00 Yarışmanın tamamlanması 
15:30 Yarışma geçici sonucunun ilan edilmesi  

15:30-15:45 İtirazların alınması ve değerlendirilmesi 

16:00 Ödül Töreni 

16:00-17:00  Parkur hakemlerinin parkurdaki fenerleri ( işaretleri ) ve diğer hakemlerin ise yarışma ile ilgili 

tüm malzemeleri toplaması. 
17:00 Yarışmanın tamamlanması. 

 

 

Kategoriler 

 

E10 E12 E14 E16 E18 E20 E21 E35+ 

K10 K12 K14 K16 K18 K20 K21 K35+ 

*Kategoriler doğum yılı esas alınarak değerlendirilecektir. 

** Yeni başlayan kategorisindeki bilgiler origo sisteminde bulunmaktadır. 

 

 

https://goo.gl/maps/gJ68DFySt9p


 

 

Karantina 

 
Yarışmada karantina uygulaması yapılacaktır. Bununla ilgili detaylı bilgi teknik toplantıda belirtilecektir. 

 

 

TEKNİK TOPLANTI 
Teknik toplantı yarış günü ilk çıkış vaktinden bir saat önce yapılacaktır. 

 

Zorunlu Evraklar 
 

• Nüfus Cüzdanı  

• Sporcu Lisansı  

 

 

Yarışma Kuralları 
 

Türkiye Oryantiring Federasyonu genel yarışma talimatı geçerlidir 

 

Ödüller: 
 

İlk üç dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya verilir. 

Ödüller sadece lisanslı sporculara verilecektir. 

 

 

Hava Durumu 
Yarışma esnasında yağmur yağabilir. Sporcuların buna hazırlıklı olmaları ve yedek kıyafet getirmeleri tavsiye 

edilir. 

 

 

Zaman Ölçümü 
 

Yarışmalarda zaman ölçümü SI denilen çipler ile yapılacaktır. Yarışma günü 

çiplerin nasıl kullanılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmayacak olup çiplerin 

doğru kullanımı sporcuların sorumluluğundadır. 

Yarışmadan önce alıştırma yapmak isteyen sporcular ilimizde SI ile antrenman 

yapan kulüplerimizin antrenman/eğitimlerine katılabilirler. 

 

 

        Kuzey Geyikleri DSK        İstanbul Oryantiring Grubu           Adrenalin Spor Kulübü 

https://www.kuzeygeyikleri.com/                          https://www.iog.org.tr/                          http://adrenalinsk.com/  

  

 

İletişim: ali.uzun.55@gmail.com 
 

Harita 
Yarışma haritası sprint özellikli haritadır. Yarış yeri açıklandıktan sonra bu bölgede gezi/antrenman yapmak 

spor ahlakı açısından uygun değildir.  

Bölgede daha önce yarış düzenlendiği için haritası aşağıda verilmiştir. 

 

https://www.kuzeygeyikleri.com/
https://www.iog.org.tr/
http://adrenalinsk.com/


 

 

 


