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YÖNETĠM KURULU : ORYANTĠRĠNG FEDERASYONU 

KARAR TARĠHĠ : 10 Kasım 2007 

KARAR NO   : 6 

 

TÜRKĠYE ORYANTĠRĠNG FEDERASYONU 

YARIġMA TALĠMATI 

 

 

BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

 

 Amaç  

Madde 1- Bu talimatın amacı, Oryantiring yarışmalarını ülke düzeyinde disiplin altına almak 

ve uluslar arası kurallara uygun bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. 

  

Kapsam  
Madde 2- Bu talimat, yurt içinde ve yurt dışında yapılacak ve uluslararası, resmi ve özel yarışmalara 

katılacak sporcular ile Genel Müdürlükçe tescili yapılmış olan kulüpleri kapsar. Çıkabilecek teknik 

aksaklıkların giderilmesi ile Merkez Hakem Kurulu ve il hakem kurullarının kuruluşu, görev, yetki ve 

sorumluluklarına, hakemlerin derece ve terfi ile gözlemci ve temsilcilere dair hükümleri kapsar. 

  

Dayanak  

Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9 ncu maddesi 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları çerçeve statüsü ile 22 Nisan 

2007 tarihli ve 26501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Oryantiring Federasyonu 

Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar  

Madde 4- Bu talimatta geçen; 

 

     a. Bakanlık  :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığını, 

     b. Bakan   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanı, 

     c. Genel Müdürlük :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

     ç. Genel Müdür  :  Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

     d. Federasyon  :  Türkiye Oryantiring Federasyonunu, 

     e. Federasyon Başkanı  :  Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanını, 

     f. İl Müdürlüğü  :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

     g. İl Müdürü  :  Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

     ğ. IOF   :  Federasyonun üyesi olduğu Uluslar arası Oryantiring Federasyonunu, 

     h. İl Temsilcisi  :  Federasyonun İl Spor Dalı Temsilcisini, 

 

ifade eder. 

 

ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 

 

 YarıĢma ÇeĢitleri 

 Madde 5-  Yarışmalar; 

 a. Resmi Yarışmalar: Genel Müdürlük, Federasyon veya il müdürlükleri tarafından düzenlenir 

ve yürütülür. 

 b. Özel Yarışmalar: Resmi yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. 
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 c. İzne bağlı yarışmalar: Spor kulüpleri, takımlar, kuruluşlar veya şahıslar, yabancılarla 

yapacakları özel yarışmalar için Federasyondan izin alırlar.  

İzin verilen yarışmalar için, yurt dışından gelecek özel anlaşma ve yarışma teklifleri ile kendilerinin 

yapacakları benzeri teklifleri yarışmaya katılması düşünülen yönetici ve sporcular isimlerini 

Federasyona bildirmek zorundadırlar. Federasyon tarafından onaylanan sporcu, antrenör ve idareci 

listesinde Federasyondan izin alınmadıkça herhangi bir değişiklik yapılamaz. İzinsiz değişiklik 

yapıldığı tespit edildiğinde o ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir. Federasyonun idareci, antrenör ve 

sporcu kadrosunda değişiklik yapma hakkı saklıdır. Federasyon bu tür yarışmalara masrafları ilgili 

kuruluşlara ait olmak üzere bir temsilci gönderebilir. 

Yabancı ülkelerde yapılacak milli ve temsili yarışmalara katılmak üzere Federasyon tarafından 

seçilmiş olan antrenör ve sporcular bu çağrıya uymak zorundadırlar. 

 

 

YarıĢma Kategorileri 

Madde 6- Yarışma kategorileri aşağıda belirtilmiştir. 

Küçükler  : Erkek-Bayan ;16 yaşından küçükler, 

Yıldızlar : Erkek-Bayan ; 17 ve 18 olanlar, 

Gençler : Erkek-Bayan ; 19 ve 20 yaşında olanlar,   

Büyükler : Erkek- Bayan;21 yaşından gün alanlar, 

Veteranlar : 1nci Grup ;21 yaşından gün alanlar, 

Veteranlar : 2nci Grup ;50 yaş ve üstü 

Veteranlar hariç diğer kategoriler bir üst kategoride yarışmaya katılabilirler. 

 

 

YarıĢma Türleri 

Madde7-  Yarışmalar aşağıdaki türlerde yapılır; 

a. YapılıĢ Ģekline göre; 

1. Koşarak, 

2. Kayakla, 

3. Bisikletle, 

4. Diğer şekillerde 

b. YapılıĢ zamanına göre; 

1. Gündüz, 

2. Gece 

c. YarıĢmanın çeĢidine göre; 

1. Ferdi, 

2. Takım (Sporcuların çıkış sıralarına göre bireysel koşmasıyla) 

3. Bayrak (Üç takım sporcusunu aynı anda veya birbirini takiben koşmasıyla) 

ç. YarıĢma sayısına göre; 

1. Tek yarışma (bir yarış), 

2. Birçok yarışma (İki veya daha fazla yarışma sonucuna göre), 

3. Seçme yarışmaları (Birçok yarışmadan sonra asıl yarışmaya seçilmek için yapılan 

yarışmalar). 

d. Kontrol noktalarını bulma sırasına göre; 

1. Düzenli sıra ( Belirlenen sıra dâhilinde hedefleri bulma) 

2. Düzensiz sıra ( İstedikleri sıra dâhilinde hedefleri bulma) 

e. YarıĢmanın uzunluğuna göre; 

1. Kısa mesafe sürat, 

2. Orta mesafe, 

3. Uzun mesafe 

 

 

YarıĢmaların Uygulama ġekli 

Madde 8-  Yarışmalar; arazi, parkur, pusula, fener, harita, toplanma bölgesinde verilecek 

bilgiler, çıkış- varış ve sıralama esasları gibi konularda IOF’nin belirlemiş olduğu kurallar uygulanır. 
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Yarışmalara lisanssız sporcu katılamaz.Ancak açık (Open) yarışa gireceklerde lisans aranmaz, doktor 

raporu ile yarışabilir.  

Takım yarışmalarında takımlara ait sporcu, idareci ve antrenörlerin isimlerinin yazılı olduğu 

liste ve sporcuların lisansları ile birlikte, yarışmadan önce yapılacak teknik toplantıda ilgililere 

verilmesi, istek ve itiraz halinde de kulüplerin yetkili temsilcilerine gösterilmesi şarttır. Liste ve 

lisansları teknik toplantıda ibraz etmeyenler ile toplantıya geç katılanlar yarışmalara alınmazlar. 

Teknik toplantıda ayrıca ekiplere yarışma arazisi, parkur ve katılacak ekipler hakkında bilgi 

verilir. Bilgi kartlarında yardımcı bilgileri içeren örnek listeler çıkış anında sporcunun isteği üzerine 

verilir. 

Tertip Kuruluna verilecek takım listelerinin kulüp antetli, kulüp veya kuruluş başkanları veya 

yetkilisi tarafından imza mühürlü, ilgili il müdürlüğünce onaylanmış olması şarttır. Tertip kurulu liste 

ve lisansları yarışma süresince muhafaza eder. 

Takım listelerinde yapılacak değişiklik istekleri Federasyonca, çıkış listeleri ilan edildikten 

sonra geçerli bir mazereti olmadığı sürece değişiklik yapılamaz. Ancak yapılan müracaatın geçerli 

olup olmadığına ilk sporcunun çıkışından en az 30 dakika önce teknik kurul karar verir kurulun kararı 

nihayidir. 

 

 Sporcular gerektiğinde yarışmadan önce yapılacak lisans kontrollerine katılmak zorundadırlar. 

 

 

YarıĢma Tertip Kurulu 

Madde 9-  Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için tertip kurulu oluşturulur. Kurul 

Başkanı, Federasyonca görevlendirilen kişidir. Başkan yardımcısı ise o ilin il temsilcisidir. Tertip 

kurulunda yarışma başhakemi ile ayrıca iki de hakem görev alır. (Hakemlerden birisi teknik kurul 

üyesi diğeri de harita kurulu üyesi olması gerekir) 

Yarışma tertip kurulu, yarışmanın belirlenen yer, tarih, plan, program ve uluslararası kuralları 

doğrultusunda yürütülmesinden sorumludur. Yarışma ile ilgili itiraz halinde, yarışma ve sonuçlarıyla 

ilgili kesin karar vermeye yetkilidir. 

 

 

Ġl Tertip Kurulu 

Madde 10- İl Tertip Kurulu, il temsilcisinin teklifi ve il başkanının onayı ile iki yıllığına 

seçilir. İl Tertip Kurulu, ilinde en az bir yıl Oryantiring faaliyetinde bulunmuş kulüplerin temsilcileri 

arasından başkan hariç üç üyeden oluşur. İl temsilcisi, tertip kurulunun başkanıdır. İl tertip kurulu; 

Ankara, İstanbul ve İzmir’de başkanla birlikte en az iki üye, diğer illerde ise başkanla birlikte bir 

üyenin katılması ile toplanabilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın 

bulunduğu taraf üstün sayılır. 

Toplantıya özürsüz olarak üst üste üç defa katılmayan, yüz kızartıcı suçlardan ceza alan veya 

07/01/1993 tarihli ve 214580 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Amatör Spor Dalları Ceza 

Yönetmeliğine göre altı ay ve son üç yıl içerisinde toplam bir yarışmadan men veya hak mahrumiyeti 

cezası almış üye, tertip kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır. Yerine, il temsilcisinin teklifi ile yenisi 

atanır. 

 

 

Ġl Tertip Kurulunu Görevleri 

Madde 11- İl Tertip Kurulunun görevleri şunlardır. 

a. Federasyon tarafından planlanan ve genel programın paralelinde, kendi ilinin yıllık faaliyet 

programlarını düzenlemek ve organizasyonlarını sağlamak, 

b. Yarışmaların yapılacağı bölgeyi seçmekte yardımcı olmak, 

c. İllerinde düzenlenecek Federasyon faaliyet programında yer alan yarışmalara yardımcı 

olmak, 

ç. Federasyonun ve il temsilcisinin vereceği diğer görevleri yapmak. 
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Sporcuların Uyması Gereken Kurallar 

Madde 12-  Sporcuların uyması gereken kurallar şunlardır; 

a. Sporcular, yarışma süresince kendilerine diğer sporculardan farklı herhangi bir avantaj 

sağlayamazlar, 

b. Sporcular, dışarıdan yardım alamaz, beraber koşamaz veya başka bir sporcunun becerisinden 

yararlanmak için onun arkasından veya onunla birlikte kasıtlı olarak koşamaz. 

c. Yarışmalardan önce yarışma alanının yerini bulmak veya saptamaya çalışmak ve bu alan 

içinde ön araştırma yapmak yasaktır. Böyle bir durum söz konusu ise o sporcu ve takımı diskalifiye 

edilir, 

ç. Sporcu, diğer sporculardan, yarışma görevlilerinden veya seyircilerden yarışma süresince 

bilgi edinemez, 

d. Sporcular parkur üzerinde izlenmesi mecburi istikametler bulunduğu takdirde işaretli yolu 

takip ederler, 

e. Sporcular, Kontrol noktalarına sıra numaralarına riayet ederek giderler, varış kontrol 

hakemleri sporcuların bu sıraya uyup uymadıklarını kontrol ederler, 

f. Bir kontrol noktası atlandığında veya kontrol noktalarının yanlış sıra ile geçildiği tespit 

edildiğinde o sporcu diskalifiye edilir, 

g. Kontrol noktası atlandığında sporcu o kontrol noktasına geri giderek tekrar sırayı takip ettiği 

takdirde diskalifiye edilmeyip sporcunun koştuğu parkur ve zamanı geçerli sayılır, 

h. Kontrol kartında işaret olmaması sporcunun hatası değilse, kontrol noktasında mühür yoksa 

veya kontrol cihazı bozuk ve sporcunun, o kontrol noktasına uğradığı kontrol hakemi veya başhakem 

tarafından onaylanırsa derecesi kabul edilir. 

ı. Sporcular, bitiş çizgisini geçtikten sonra varış hakeminin izni olmadan bir daha yarışma 

alanına giremezler, 

i. Yarışmayı bırakan sporcu kontrol kartını ve haritasını bitiş yerine geldiğinde teslim eder. 

Devam eden yarışmaya müdahalede bulunamaz ve diğer sporculara yardım edemez. 

j. Sporcular, yarışma parkurundaki şahıs ve kamu malına zarar veremez, yarışma alanında 

sigara içemez ve yanıcı madde kullanamaz. 

 

 

YarıĢma Parkurunun ve Sporcuların Denetlenmesi 

Madde 13- Yarışmaların sağlıklı bir şekilde sonuçlanması için yarışma tertip kurulu parkur 

kontrol hakemleri vasıtasıyla sporcuları ve yarışma alanını denetler. 

Elektronik Kontrol Sistemi kullanılmıyorsa kontrol noktalarında sporcuların kontrol 

noktasından geçiş zamanını ve göğüs numaralarını kaydedecek parkur kontrol hakemi bulundurulur. 

Aksi takdirde parkur kontrol hakemi bulunmayabilir. 

Kontrol hakemleri, sporcuya karışamaz, alıkoyamaz, zaman, mevki veya herhangi hususta bilgi 

vermez, sessiz kalır ve dikkat çekmeyen bir elbise giyerler. 

Parkur kontrol hakemleri yarışma alanındaki uygun yerlerden, hâkim tepelerden video-kamera 

veya dürbünle sporcuların birbirleri ile yardımlaşıp yardımlaşmadıklarını denetler. Yardımlaşan 

sporcuların göğüs numaralarını tespit ederek yarışma sonunda başhakeme bildirirler. Hakemler 

tarafından yardımlaştığı tespit edilen sporcu diskalifiye edilir. 

Başhakem ve parkur kontrol hakemleri her zaman yarışma alanında parkuru ve sporcuları 

denetleyebilir. Yardımlaşan sporcuları tespit ettiklerinde bu sporcular diskalifiye edilirler. 

Başhakemin ve parkur kontrol hakemlerinin tespitleri kesindir, itiraz edilemez. 

 

 

Sporcuların Diskalifiye Nedenleri 

Madde 14-  Bu Yönetmeliğin 12 ve 13üncü maddelerinde belirtilen diskalifiye sebeplerinin 

yanında sporcular aşağıdaki nedenlerden dolayı da diskalifiye edilirler; 

a. Kontrol noktasını atlamak, 

b. Kontrol noktalarına yanlış sırayla gitmek, 

c. Tespit edilen parkur bitirme zamanından (diskalifiye süresinden) daha geç dönmek, 

ç. Aynı takım veya ayrı ayrı takım sporcuları arasında yardımlaşmak, 
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d. Sürekli başka bir sporcuyu takip etmek, 

e. Yarışmacı olarak hedeflerin yerini değiştirmek, saklamak veya hedefi söküp atmak, 

f.  Telsiz ve cep telefonu gibi elektronik cihazlar bulundurmak.  

g. Yarışma süresince kurallara uymamak. 

 

 

Ġtiraz 

Madde 15- Takım veya sporcu ile ilgili itiraz yarışmadan önce yapılacak teknik toplantıda 

yazılı olarak yapılması gerekir. Teknik toplantıda itiraz karara bağlanır. 

Yarışma sırasında ortaya çıkacak itirazların anında, yarışma sonuçları ile ilgili itirazların ise 

resmi ilandan itibaren 30 dakika içerisinde yazılı dilekçe ile yetkili idareci yönetici ve antrenör 

tarafından sporcu harcırahının 20 katı tutarındaki meblağı yarışma tertip kuruluna tutanak karşılığı 

vermek suretiyle başhakeme yapılması gerekmektedir. Başhakem itiraz halinde adil bir karara 

varabilmek için gerek duyduğunda film veya video kayıtlarından veya varsa bunlardan elde edilen 

fotoğraflardan yararlanabilir. Başhakem yapılacak itirazları kendisi karara bağlayabileceği gibi konuyu 

yarışma tertip kuruluna havale edebilir. İtiraza ilişkin kararı başhakem verir ise itiraz edenin yarışma 

tertip kuruluna başvurma hakkı saklıdır. Yarışma tertip kurulunun kararları kesindir. İtirazı haklı 

çıkması halinde itiraz bedeli iade edilir. Aksi takdirde Federasyon hesabına yatırılır. 

 

YarıĢmanın Ġptali 

Madde 16-  Yarışmalar aşağıdaki hallerde iptal edilir; 

a. Haritada işaretli kontrol noktalarından birine fener işareti koymamak, 

b. Feneri haritada işaretli bölgenin dışına koymak. 

Fener, harita üzerinde işaretli 5 mm. Çapındaki dairenin kapsadığı alan içerisine konmuş ise, 

yarışma iptal edilmez. Ancak, fener bu dairenin orta noktasını ifade eden arazideki yerine konmalıdır. 

Hakemlik ve yarışma yönetimi hususunda uluslar arası yarışma kurallarının ihlal edildiği 

anlaşılırsa olay yarışma tertip kurulunca incelenir ve karara bağlanır.  

 

Ceza 

Madde 17-  Yarışmalarda, bu talimat hükümleri ile ilgili cezayı gerektiren fiil ve hareketlerde 

bulunanlar hakkında Federasyon ceza talimatı hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

Sponsorluk 

Madde 18- Ülkemizi uluslar arası yarışmalarda temsil eden kulüpler ile milli takım, 13/9/2001 

tarihli ve 24522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk 

Yönetmeliği hükümlerine göre sponsor bulabilirler. 

 

Ödül 

Madde 19- Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece elde eden takımlara, sporculara, 

antrenörlere ve kulüplere; Bakanlar Kurulunun 26/9/2001 tarihli ve 2001/3086 sayılı kararı ile 

yürürlüğe konuşan Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesine 

Dair Yönetmelik hükümlerine göre ödül verilir. 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇeĢitli ve Son Hükümler 

 

 

 

 Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 20-  Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde IOF’nin çıkardığı tüzük, talimat ve ilke 

kararları doğrultusunda Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak karar doğrultusunda işlem yapılır. 
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Yürürlük 

Madde 21- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyonun Internet sitesinde 

yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 22-  Bu talimat hükümlerini Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

  Nevzat VAROL      Abdülmuttalip GÜLBUDAK       Feyzullah ARSLAN 

Federasyon BaĢkanı            BaĢkan Yardımcısı        Üye 

 

 

 

 

 

Celal BAġOĞLU       Yahya BULUT         Koray DEVER 

 Üye        Üye        Üye 

 

 

 

 

 

Muammer EROL       Hasan Sami KARANĠ        Umman HAMĠDOĞULLARI 

 Üye        Üye           Üye 

 

 

 

 

 

Aleks KALENDEROĞLU      Mehmet KARAMANCI        Ahmet Salih ALPAN 

 Üye       Üye            Üye    

 

 

 

 

 

Ilgar SÜMERTAġ      Ġbrahim TERZĠOĞLU         Gökhan ÜNAL 

 Üye       Üye           Üye 

 

 


