
 
 

ORYANTİRİNG YARIŞMASINA AİT GENEL BİLGİLER VE KURALLAR 

 

1.       Hitit Üniversitesi Kariyer Günleri ve Bahar Etkinlikleri kapsamında, Bahabey 

Çamlığı’nda, 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 10:00’da Oryantiring müsabakası 

yapılacaktır. 

2.       Müsabakalara iştirak edebilecek olanlar, Hitit Üniversitesi öğrencileridir. 

3.       Müsabakalar, kadın ve erkek olmak üzere iki kategoride yapılacaktır. 

4.       Müsabaka yerine ulaşımı öğrenciler kendi imkanlarıyla sağlayacaktır. 

5.       Müsabakalara katılım sağlamak isteyen öğrencilerimiz, başvuru formunu 20 Nisan 2018 

günü saat 16:00’a kadar Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’na iletmelidirler. 

6.       Müsabakalar esnasında gerekli tüm malzemeler (pusula, harita, zımba, saat vb.) Hitit 

Üniversitesi tarafından karşılanacaktır. 

7.       Müsabakalara katılmak isteyen öğrencilerimizin, müsabakalara spor kıyafetleri ile 

katılmaları zorunludur. 

8.       Spor kıyafeti ve ayakkabısı olmayan öğrencilerin start almasına izin verilmeyecektir. 

9.       Müsabaka alanı, müsabaka günü halka açık bir yer olacağından, müsabakalara katılan 

öğrencilerimizin, diğer kişilerle herhangi bir şekilde iletişime geçmesi (hedefin yerini sormak, 

yardım almak vb.) yasak olacaktır. 

10.   Oryantiring parkuru 1300 m uzunluğunda ve 18 hedeften oluşmaktadır. 

11.   Start listeleri ve kimin saat kaçta start alacağı, başvuruların toplanmasının ardından web 

sitemizde ve Spor Bilimleri Fakültesi ilan panosunda duyurulacaktır. 

12.   Yarışmalar ferdi olarak yapılacaktır. 

13.   Katılımcı sayısı 50 kız ve 50 erkek olmak üzere 100 katılımcı ile sınırlıdır. Herhangi bir 

cinsiyetten başvuru sayısı azami sayıya ulaşmaz ise, kalan kontenjan diğer cinsiyet için 

kullanılacaktır. 

14.   Öğrencilerin müsabaka startından önce, görevlilere öğrenci kimliklerini ibraz etmeleri 

zorunludur. 

15.   Yarışmacılar kontrol noktalarına, haritalarında gösterildiği sırayı takip ederek uğramak 

zorundadır.  

16.   Yarışmalar süresince hedeflerde (kontrol noktalarında) zımbalama sistemi kullanılacaktır. 

17.   Kontrol noktasını atlayan, yanlış kontrol noktasına uğrayan ya da zımba ile işaretleme 

yapmayan yarışmacılar diskalifiye olacaktır. 

18.   Sporcular arasında yardımlaşmak, dışarıdan yardım almak, beraber koşmak yasaktır. 



19.   Başka bir yarışmacının becerisinden yararlanmak için onun arkasından ve onunla birlikte 

kasıtlı olarak koşmak, sürekli takip etmek diskalifiye nedenidir. 

20.   Yarışmacılar yarışını bitirdikten sonra her ne sebep olursa olsun tekrar araziye giremez. 

Girenler tespit edildiği takdirde diskalifiye edilirler. 

21.   Müsabaka esnasında yarışmacılar tarafından GPS, telefon, telsiz vb. her türlü iletişim 

cihazı kullanılması yasaktır. 

22.   Yarışmalarda ilk 3 dereceyi alan katılımcılara madalya verilecektir. 

23.   Sıralama, kadın ve erkek katılımcılar için, parkuru bitirme süreleri esas alınarak, en 

hızlıdan yavaşa doğru olacak şekilde yapılacaktır. 

24.   Yukarıda belirtilen kuralların dışında yaşanabilecek durumlarda Organizasyon 

Komitesi’nin kararları geçerli olacaktır.  

25.   Müsabaka alanında sigara içilmesi yasaktır. 

 

Katılımcılara Başarılar 
Organizasyon Komitesi 


