
ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ORYANTİRİNG YARIŞ BÜLTENİ-İSTANBUL 

Yarış Programı 

Yarış Yeri 

Fenerbahçe Parkı Kadıköy 

https://goo.gl/maps/MLA63kKkc9pViUar8 

13 Şubat 2020 

10:00 Teknik Toplantı 

11:00 Yarış Startı 

13:00 Yarışmanın Tamamlanması 

14:00 Ödül Töreni 

Kayıtlar 

Kayıtlar Türkiye Oryantiring Federasyonu otomasyon sistemi Origo üzerinden yapılacaktır. Son kayıt 

tarihi 10 Şubat 2020 saat 23:59’dur. Yarış günü kayıt kesinlikle yapılmayacaktır. 

Okul sporları lisansı ile katılacaklar için kayıt linki: 

https://forms.gle/XeAKgY1DWMTvuABz7 

Kategoriler 

Kız 2006-2007-2008-2009 doğumlular 

Erkek 2006-2007-2008-2009 doğumlular 

 

Katılım 

Yarışmalara katılımda lisans zorunluluğu olup 2019 – 2020 sezonu vizeli lisanslar geçerli olacaktır. 

Kulüp, ferdi ve okul lisansları ile müsabakalara katılım sağlanabilecektir. Sporcular ikamet ettikleri 

şehir adına yarışabileceklerdir. 

Yabancı uyruklu sporcular ANALİG’e katılamazlar.  

Sporcular sadece bir spor dalında yarışabilirler.  

Ödüller 

Yarışmada dereceye giren sporcular madalya kazanacaktır. 

Etik İlkeler 

Yarışa katılan tüm görevliler, 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 yarışma alanında bulunması yasaktır.  

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.  

https://goo.gl/maps/MLA63kKkc9pViUar8
https://forms.gle/XeAKgY1DWMTvuABz7


c. Yarış boyunca çıkış alanında sessizliğin korunması esastır. Sporcuların buna özen göstermesi 

sağlanır. Gerekirse hakemler, sporcuları bu konularda uyarır.  

d. 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.  

e. Genç sporcuların ahlak yapılarının henüz spora başlamışken sağlam bir şekilde gelişmesinin 

sağlanması, çevre temizliğinin korunması, doğa sevgisinin aşılanması, yasak bölgelerden, ekili 

tarlalardan ve çiçek tarlaları gibi girilmemesi gereken yerlerden geçmemeleri öğretilmelidir.  

f.Yarışmalarda dürüstlük ve sportif erdem (fair play) esastır. Yarışma sırasında sakatlanan veya 

herhangi bir nedenle tıbbi yardıma ihtiyacı olanlar için yardım istemek zorunludur. 

 

Kurallar 

Sporcuların Uyması Gereken Kurallar: Sporcular;  

a. Start almadan önce SI yüzüğünün temizlenmesi ve tanıtılmasından (clear-check),  

b. SI ve göğüs numarasının doğruluğunu kontrol etmekten,  

c. Kendi kategorisine ait haritanın alınmasından,  

d. Hedeflerin, haritasında belirtilen sıra ile doğru olarak geçilmesinden,  

e. Elektronik kontrol sisteminin herhangi bir nedenle çalışmaması (mekanizma üzerinde yüzüğün 

çalıştığını gösteren ışıklı veya sesli uyarı sinyalinin çalışmaması vb.) halinde hedef noktasında bulunan 

zımbanın kullanılmasından ve bu durumun varış hakemine bildirilmesinden,  

f. Varışta haritasının teslim edilmesinden,  

g. SI yüzüğünün bilgisayar masasına okutulmasından sorumludur.  

h. Sporcular, başka bir sporcunun becerisinden yararlanarak arkasından gidemez veya birlikte 

koşamaz.  

i. Yarışmalardan önce parkura giremez, hedefleri saptamaya çalışamaz, yarışma alanı içinde ön 

araştırma yapamaz.  

j. Yarışma süresince diğer sporculardan, yarışma görevlilerinden ve seyircilerden yardım alamaz.  

k. Yarışmayı tamamladığı halde SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış 

sporcular süre aşımından otomatik olarak diskalifiye olurlar.  

l. Sporcular, toplanma bölgesi dahil olmak üzere parkur içi ve çevresinde şahıs ve kamu malına zarar 

veremez, tütün ürünleri kullanamaz, yanıcı madde kullanamaz, çevreyi kirletemezler.  

m. Sporcular; formalarına reklam almaları halinde göğüs numarasını kapatamaz. Sporcular sigara ve 

içki reklâmı alamazlar,  

n. Çıkış saatlerini takip etmek yarışmacının sorumluluğundadır. Yarışmalarda çıkış istasyonu 

kullanılması zorunlu değildir. Her hangi bir nedenle yarışmacının çıkış saatini kaçırması halinde; çıkış 

hakemleri diğer sporcuları etkilemeyecek şekilde bu yarışmacının çıkış yapmasını sağlarlar. Ancak bu 

durumda yarışmacının çıkış saati daha önce belirlenen saat olarak kaydedilir. Yarışmacının 



organizasyonun hatası nedeniyle daha önce belirlenen saatte çıkış yapamaması halinde kendisi için 

yeni bir çıkış saati tespit edilir.  

o. Telsiz, cep telefonu gibi elektronik cihazların kullanılması yasaktır.  

p. Sporcular, yarışma sırasında yön bulmak için sadece o yarışma için hazırlanan haritayı, hedef bilgi 

kartını ve kendi pusulalarını kullanabilirler. O yarışma için başka ekipmanı veya daha önce kullanılmış 

bölge haritasını kullanamazlar. 

Diskalifiye Nedenleri  

a. Hedef noktalarına yanlış sırayla gitmek,  

b. Hedef noktalarını atlamak (Bu durumdaki sporcu varış istasyonuna elektronik yüzüğünü 

okutmadan önce atladığı hedef noktasına giderek ardından gelen hedef noktalarını da sırasıyla 

dolaşmakla hatasını düzeltmiş olur),  

c. Aynı veya diğer takım sporcuları arasında yardımlaşmak, dışarıdan yardım almak, kasıtlı olarak 

beraber koşmak veya başka bir yarışmacının becerisinden yararlanmak, sürekli başka bir sporcuyu 

takip etmek,  

d. Parkurda hedef yeri ya da numarası sormak, bağırmak, bir sporcunun dikkatini dağıtmak, bir başka 

sporcuya hedef yeri göstermek veya tarif etmek,  

e. Hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak, şeklini değiştirmek veya hedefi söküp atmak, kod 

numarasını değiştirmek,  

f. Bu açıklamalar kapsamında yasaklanan telsiz ve cep telefonu gibi elektronik cihazları bulundurmak, 

yarışma kurallarına uymamak,  

g. Yanlış harita almak ve bu harita ile koşmak,  

h. SI yüzüğünü temizlemeden çıkış almak veya SI istasyonunun arıza yapması halinde zımbayı usulüne 

uygun kullanmamak,  

i. SI yüzüğü ile elektronik kontrol merkezi arasında elektronik bilgi alışverişinin tamamlanamaması ve 

istasyon bilgi dökümünde sporcunun o noktaya geldiği belgelense bile sporcunun SI yüzüğü sonuç 

çıktısında o istasyona gelmedi görünmesi, 2019 – 2020 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ ORYANTİRİNG SPOR 

DALI TALİMATI ANALİG Oryantiring Spor Dalı Talimatı Sayfa 5  

j. Sporcunun haritasını kaybetmesi, haritayı varış noktasında istenen şekilde tek parça olarak teslim 

etmemesi,  

k. Sporcunun; kural dışı olarak avantaj sağlamak amacıyla, yarışma 1’inci bülteni yayımlandıktan 

sonra açıklanan yarışma bölgesi ve ambargolu alanlara girmesi, bu alan içinde ön araştırma veya 

haritalı antrenman yapması,  

l. Haritada geçilemez olarak işaretli çit, bitki örtüsü, ekili alan, meyve bahçesi gibi yasaklanmış 

ve/veya tehlikeli alanlardan, özel mülk alanlarından geçmesi,  

m. Sporcunun bitiş hedefine bastıktan sonra izin almadan parkura girmesi,  

n. Varışta SI yüzüğünü diskalifiye süresi içinde bilgisayar masasına okutmamış olması,  

o. Bu fiillerin kasıtlı ve organize bir şekilde aynı il karmasının birden fazla sporcusu veya antrenörü 

veya idarecilerinde 



Analig Hakkında 

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt 

yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların 

spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm 

paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri 

doğrultusunda Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) oluşturulmuştur. 

Söz konusu yarışma mahalli düzeyde okul veya kulüp yarışı değildir, İstanbul il karmasını oluşturmak 

için yapılan seçme yarışmasıdır. Her kategoride 10 asil ve 10 yedek sporcu belirlenerek İstanbul takımı 

oluşturulacaktır. Asil takımda bulunan sporcuların kıyafetleri ve yarış masrafları il müdürlüğü 

tarafından karşılanacaktır. İl karması ilk olarak bölge yarışmasında yarışacak ve burada başarılı olması 

durumunda Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacaktır. 

 

Burada yazmayan hükümlerle ilgili Oryantiring Analig Branş Talimatı ve Türkiye Oryantiring 

Federasyonu Genel Yarış Talimatı hükümleri geçerli olacaktır. 

 

İletişim 

ali.uzun.55@gmail.com 

 

 


