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KOCAELİ OKUL SPORLARI 
“ORYANTİRİNG KÜÇÜKLER YILDIZLAR İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞI”                        

YARIŞ TALİMATI 
 

1. Okul Sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan "Kocaeli Okul Sporları 
Oryantiring Küçükler Yıldızlar İl Birinciliği Yarışı" 11 Nisan 2023 tarihinde Başiskele 
Yeniköy Atakent Mahallesinde yapılacaktır. 
 
 2. "Kocaeli Okul Sporları Oryantiring Küçükler Yıldızlar İl Birinciliği Yarışı"na  tüm 
ortaokullar katılabilecektir.  

   a. Yarışlar okul takımları ve ferdi sporcular arasında yapılacaktır. 

   b. Takımlara girecek öğrenciler 01.09.2008-2009-2010-2011-2012 doğumlu olmak 
zorundadır. Daha büyük veya daha küçük öğrenciler kabul edilmez. 

   c. Takımlar 5 sporcudan oluşur. 4 kişiden az takımlar yarışa alınmaz. Ferdi olarak 
yarışabilirler. 

   Yarış günü: Tüm sporcuların nüfus cüzdanları ve lisans belgelerini yanında 
bulundurmaları gerekmektedir. Lisansı olmayan sporcular kesinlikle yarışmaya 
alınmayacaktır. Çalıştırıcı / Yöneticilerin okul müdürlerinden onaylı esame listesini 
yanlarında bulundurmaları, yönetici / çalıştırıcı kartlarını takmış olması gerekmektedir.  

3. Yarış esnasında sporcu çıkışları için anons yapılmayacaktır.  Çıkışlar listelere göre 
yapılacaktır. Zamanı gelen sporcunun çıkış alanında hazır bulunmasından başta sporcunun 
kendisi olmak üzere antrenör ve idarecisi sorumludur.  

4. Uygulanacak kategori aşağıda belirtilmiştir: 

 

KÜÇÜKLER  Erkek ve Kız 2011 – 2012  10-11 yaş 

YILDIZLAR  Erkek ve Kız 01.09.2008– 2009 – 2010 12-13 yaş 

 

*Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin “Terfiler” başlıklı 15. maddesindeki hüküm 
gereğince, öğrencinin velisinin izni ile; 

• 2013 doğumlu öğrenciler, Ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler  
kategorisine, 

• Küçükler kategorisinde yer alan 2011 doğumlu öğrenciler Yıldızlar kategorisine, 

• Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

• Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt 
kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

** Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif 
öğrenciler, spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında 
bulunmaları koşulu ile ferdi olarak lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına 
katılabilirler. 
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5. KAYITLAR: 

21 Mart 2023 – 07 Nisan 2023 (Saat: 17:00) tarihleri arasında gunalerdem1984@outlook.com 
e posta adresine yapılacaktır. 

Kayıtlarla ilgili bilgi için: 

Ali Günal ERDEM (İl Temsilcisi):0 541 718 06 84                  

 Not: Çıkış listeleri yarış öncesi katılımcılara bildirilecektir.  

https://www.kocaelioryantiring.com/ internet sayfasında yayınlanacaktır. 

6. YARIŞ PROGRAMI:  

Yarış öncesi 10:30 da teknik toplantı yapılacaktır. Göğüs numarası ve SI yüzükleri 
dağıtılacaktır. 

15 Mart 2023 Çarşamba 

09:00-10:30 Yarışmacıların yarış alanına gelmeleri  

08:00-10:30 Parkur hakemlerinin parkurları hazırlaması, hedeflerin yerleştirilmesi  

10:30-11:00 Katılımcılara göğüs numarası ile elektronik yüzük dağıtılması.  

11:00 Toplanma Bölgesine (Karantinaya) girişin sona ermesi.  

11:30 İlk çıkışın verilmesi  

13:30 Yarışın tamamlanması  

13:45 Yarış geçici sonucunun ilan edilmesi  

13:45-14:00 İtirazların alınması ve değerlendirilmesi  

14:00 Ödül Töreni  

14:00-16:00 Parkur hakemlerinin parkurdaki fenerleri ( işaretleri ) ve diğer hakemlerin ise yarış 
ile ilgili tüm malzemeleri toplaması.  

16:00 Yarışmanın tamamlanması. 

*** Yarışın tamamlanması ve sonrası faaliyetler tahminidir. Oluşacak değişiklikler anons ile 

duyurulacaktır. Ödül töreni sonuna kadar yarış bölgesi terk edilmeyecektir. 

 

 7. YARIŞIN SEYRİ: 

     a. 09.30-11.00 Sporcuların toplanma (karantina) bölgesine (Başiskele Yeniköy Denizdibi 
İlkokulu/Ortaokulu) alınması çıkış hakemleri tarafından sağlanacaktır.  

     b. Sporcu, çıkış saatine en az 5 dakika kala 3 dakika koridoru önünde yerini almaktan 
sorumludur. 

     c. Çıkış bölgesi ve yarışma alanında sporcu ve hakemler dışında kimse bulunmayacaktır. 

     ç. E-posta ile gönderilen ve yarışma günü asılacak çıkış listeleri kesin listelerdir. Bu listelere 
hiçbir yeni kayıt eklenmeyecektir. 
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     d. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre 
İl Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu 
düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına 600,00 TL ücret yatırılır ya da İl tertip 
komitesine tutanak karşılığı elden verilir. 

8. TASNİF VE ÖDÜLLER: 

     a. İlk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi ile takımlara kupa 
ve başarı belgesi, sporcularına madalya verilir.  

     b. Ödül töreni sorumlusu: Ali Günal ERDEM 

  

9. GENEL HUSUSLAR: 

     a. Toplanma Bölgesi:  

          Başiskele Yeniköy Denizdibi İlkokulu/Ortaokulu 

          Atakent Mh, Saraçoğlu Cd. No:29, 41275 Başiskele/Kocaeli 

b. Ulaşım: 652 numaralı belediye otobüsü ile okul önüne kadar gelinebilir.      
 

c. Yarışmanın sevk ve idaresi İl Hakem Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir 

     d. Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Yarış 
Talimatı hükümleri Geçerli olacaktır.    

 

         Ali Günal ERDEM            
                          Oryantiring İl Spor Temsilcisi 


