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10.03.2023 
 

BİSİKLETLE ORYANTİRİNG  
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
ÖZEL YARIŞ KURALLARI 

 

1. Yarışın Tanımı 

a. Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 2022-2023 sezonu faaliyet programa eklenen 
BİSİKLETLE ORYANTİRİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YARIŞI 1-2 NİSAN 2023 
tarihlerinde Nevşehir ilinde yapılacaktır. 

b. Bisikletle Oryantiring Türkiye Şampiyonası tüm tescilli kulüplere ve ferdi lisanslı 
sporculara açıktır. 

 
 
2. Kategoriler 

Yarışmada uygulanacak kategoriler aşağıda gösterilmiştir. 
 

Kategori Doğum Tarihleri Takım Tasnifi 

E/K 17 2008-2006 Doğumlular Var 

E/K 20 2008-2003 Doğumlular Var 

E/K 21A 2004 ve Öncesi Doğumlular Yok 

E/K 21E  2004 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 35 1988 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 40 1983 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 45 1978 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 50 1973 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 55 1968 ve Öncesi Doğumlular Var 

E/K 60+ 1963 ve Öncesi Doğumlular Var 

 

a. Milli takım adayları E/K 21E, E/K 20, E/K 17 kategorilerinden belirlenir. 

b. 17’den 20 yaşa kadar olan kategorilerdeki sporcular çizelgedeki doğum yılına uygun 
kategorinin yanı sıra bir üst kategoride yarışabilir. 35 ile 60 yaşın üzerinde olan 
kategorilerdeki sporcular çizelgedeki doğum yılına uygun kategorinin yanı sıra 21 yaş 
kategorisi sınır olmak kaydı ile daha alt kategorilerde yarışabilir. 

c. Takım tasnifinin oluşumu Genel Yarış Talimatında belirtildiği gibidir. Tüm takımlar her 
kategori için dilediği kadar sporcu ve takım ile katılım sağlayabilirler. Yarışı bitiren en 
az iki en fazla üç en iyi sporcunun puanı takım puanı olarak değerlendirilir. 

ç. 21 A kategorisi hariç kategorilerde yarışan sporcular için takım tasnifi puanlaması 
yapılacak olup her yarış günü için tüm kategorilerde ilk üçte yer alan sporculara 
madalya takdim edilecektir. 
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3. Kayıtlar 

 

Yarışma katılım ücretli olup ayrıntılar yarış bülteninde belirtilmiştir. Kayıtlarla ilgili telefon, 
faks ve e-posta ile iletilen başvurular dikkate alınmaz. 

a. Kayıtlar 

Kayıtlar açılmış olup 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 23:59’da kapanacaktır. 

 
İki WRE yarışı için kayıtlar IOF Eventor üzerinden yapılacaktır. Eventor’da kaydı 
olmayan sporcuların WRE puanı alması mümkün değildir. Diğer günler ve E/K 21E 
dışındaki kategoriler için kayıtlar www.orienteeringonline.net adresinden Cappadocia 
MTBO Cup yarışı seçilerek yapılacaktır. 

 

b. Geç Kayıtlar 

Geç kayıt uygulaması yapılmayacaktır. 

c. Çıkış Listeleri 

Ön çıkış listeleri 25 Mart 2023 tarihinde yayınlanacaktır. Ön çıkış listesi sadece 
çıkış sırası kontrolü içindir. Kesin çıkış listesi 27 Mart 2023 pazartesi günü 
yayınlanacaktır. 

ç.  Kayıt İptali 

Çıkış derinliğini boşa artırmamak ve harita israfını önlemek için kulüplerimizin 
yalnızca katılabilecek sporcularını kaydetmeleri önemlidir. Kayıt yaptırıp da 
gelmeyen sporculara ilişkin yaptırımlar Genel Yarış Talimatında ve/veya sezon 
yarış kurallarında belirtilmiştir. Kaydettirildiği halde yarışa gelemeyecek 
sporcuların yarış listesinden çekilmesi için son gün kayıtların kapandığı 23 
Mart 2023 Perşembe günü saat 23:59’da kadardır. 

d. Çıkış Listeleri ile ilgili Talepler 

Çıkışlar ilan edilmeden önce çıkış saatlerine ilişkin özel istekler, Kulüp Yöneticisi 
tarafından Federasyona ekinde mazereti destekleyen belge/ler ile birlikte faks 
ve/veya posta ile iletilecektir. Çıkış saatine ilişkin telefon veya sözlü başvurular 
ile sporcudan doğrudan gelen başvurular dikkate alınmaz. Başvuruları geçerli 
görülenlerin talebi olanaklar ölçüsünde dikkate alınacaktır. Bu konuda başvurular 
için son gün, kayıtların kapandığı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 23:59’da 
kadardır. 

e. SI Numarası Değişikliği 

Kendi SI’nı (Elektronik Yüzük) kullanacak sporcular SI numara değişikliği bildirmek 
için son gün 23 Mart 2023 Perşembe gününe kadardır. Bu tarihten sonra 
yapılacak SI numara değişiklikleri 200 TL bedel karşılığı yapılır. 
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4. Yarışın Tipi/Programı 

a. Kapadokya Bisikletle Oryantiring Kupası yarış programı aşağıda belirtilmiştir: 
 

Tarih Yarış Türü ve Yeri 

1 Nisan 2023 Cumartesi  Orta Mesafe Yarışı- Çavuşin 

2 Nisan 2023 Pazar  Sürat Yarışı- Avanos 

 
b. Yarışın sevk ve idaresi Etkinlik Direktörü, Yarış Tertip Kurulu ve Teknik Kurul 

tarafından gerçekleştirilecektir. Yarış Tertip Kurulu üyeleri yarış bültenlerinde 
duyurulacaktır. 

 
5. Yarışın Seyri 

a. Yarışa ilişkin ayrıntılı bilgi federasyonun internet sayfasında, sosyal medya 
hesaplarında veya yarış öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda belirtilecektir. 

 
b. Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden Onaylatılan “Kafile Onay Listelerinin” 

federasyon görevlisine teslim edilmesi zorunludur. 
 

c. Yarış göğüs numaraları ve SI’lar (Elektronik Yüzük) Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerinden Onaylatılan “Kafile Onay Listesi” teslimi sonrasında bültende yer 
alan saat ve yerlerde ilgili personel tarafından dağıtılacaktır. 

 
ç. Yarışta çıkış istasyonu kullanılmayacaktır. Sporcunun süresi hesaplanırken ilan edilen 

çıkış saatinde çıktığı varsayılır ve toplam süresine eklenir. Sporcu, ilan edilen çıkış 
saatinde koridora girmekle sorumludur. 

 
d. Yarışmada karantina uygulaması olması halinde sporcu, antrenör ve idarecilerin 

bültende yayınlanan karantina kurallarına, yer ve zamana riayet etmekle 
yükümlüdürler. 

 
e. Federasyonun internet sitesinde yayımlanan çıkış listeleri kesin listelerdir. 

 
f. İtirazlar Genel Yarış Talimatında yer alan esaslara göre yapılır. İtirazların yazılı olarak 

yapılması zorunludur. 2022-2023 sezonu itiraz ücreti 750 TL olarak belirlenmiştir. 
İtirazın haklı bulunması durumunda ücret itiraz sahibine iade edilir. 

 
g. Dereceye giren sporcu/lar mazeretsiz ödül törenine katılmaması durumunda Disiplin 

Kuruluna sevk edilebilir. 
 

ğ. Çıkış listesinde ismi yer alan sporcunun yarışa katılmaması durumunda sporcu ve 
antrenörü Disiplin Kurulu’na sevk edilebilir. 

 
h. Yarışların her gününde ve tüm kategorilerde erken çıkış koridoru öncesi sporculara 

lisans kontrolü yapılabilir. Bu yüzden tüm sporcuların lisanslarını getirmeleri 
gerekmektedir. 
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6. Tasnif ve Ödüller 

a. Yarışmayı kapsayan tüm günler ayrı ayrı olmak üzere tüm kategorilerde Ferdi Tasnif 
yapılacak ve ilk 3 sporcuya madalya verilecektir. 

b. Yarış talimatında belirtilmiş olan kategorilerde takım puanlaması yapılacak olup 
takımların yarışlardan almış oldukları puan sıralamasına göre yarış sonrası kupa 
töreni düzenlenecektir. 

7. Harcırahlar 

a. Kulüplerin/sporcuların harcırahlarını alabilmeleri için mutemet tayin dilekçesini 
okunaklı olarak doldurup, sporcularına / antrenörlerine imzalatıp, yarışma öncesi 
federasyon görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde doğabilecek hak 
kayıplarından federasyonumuz sorumlu değildir. 

b. Ferdi tasnif 2 gün toplamına göre oluşacak sıralamalarda aşağıdaki tabloda 
belirtilen sayı ve kategorilere göre belirlenen sırayı alacak sporculara ve bunların 
antrenörlerine ilgili mevzuata göre harcırahları ödenecektir. 

c. Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ve antrenörlerin kanuni harcırahları 
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün 07.06.2007 tarih ve 2461 sayılı genelgenin 
5.Maddesi, (c) bendi doğrultusunda bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde (Resmi yarış sonuçlarını Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerine teslim etmeleri kaydı ile)ödenebilecektir. 

ç.Kurumlarındanharcırahalansporcuveantrenörlereayrıcaharcırahödenmeyecekolup; bu 
sporcu ve antrenörlerin yerine sıralamaya göre her kategorideki listelerde belirtilen 
sayı esas alınarak ödemeyapılacaktır. 

 

Kategori Adet Kategori Adet 

K17 3 E17 3 

K20 3 E20 3 

K21E 3 E21E 3 

 
8. Genel Hususlar 

a. Cep telefonu ile parkura çıkmak yasaktır. Gerekirse çıkış koridorunda hakemlerce 
kontrol yapılabilir, yarışmacının üzerinde bulunan telefon yarış bitimine kadar 
alıkonulur ve sporcular hakkında tutanak tutulur. Deneyimi az sporcular kaybolma 
riskine karşı yanlarında düdük bulundurabilirler. 

b. Pusula dışında elektronik yön belirleyici aletler kullanılamaz. GPS saati 
kullanmak serbesttir. Bu saatler gerekli hallerde bitiriş noktasında son sporcu çıkış 
alana kadar bitiş hakemleri tarafından muhafaza edilebilir. 

c. Kurallara uymayan sporcular diskalifiye edilir ve Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

ç. Bültenler yayınlandıktan sonra belirtilen ambargolu bölgelere giriş tüm sporcu, 
antrenör ve idarecilere yasaktır. 

d. Başhakemin izni olmadan yarış esnasında parkura girmek görevliler dahil herkese 
yasaktır. 
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e. Yarışlarda temaslı ve temassız Elektronik Kontrol Sistemi (EKS / SI / SIAC) 
kullanılacaktır. 

f. Elektronik yüzüğü (SI) federasyondan temin etmek isteyenlere temaslı yüzük verilecektir. 

g. Federasyon tarafından düzenlenen bütün etkinliklerde çekilmiş fotoğraf ve videoların 
tüm hakları Türkiye Oryantiring Federasyonu’na aittir. 

h. Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış 
Talimatı geçerli olacaktır. 

 
 

Türkiye Oryantiring Federasyonu 


