
ETKİNLİK İŞ LİSTESİ 

 

1. HARİTA 
 Faaliyet Programı yayınlandığında yörenin haritası hazır mı? 

 Haritanın kalitesi Harita Kurulunca arazide tesbit yapılarak “yarışmaya uygundur” onayı aldı mı? 
 Bitki örtüsünde ve patikalarda zamanla oluşmuş, sporcuyu yanıltacak değişiklikler var mı? 

 Harita üzerinde değişiklik yapılmasına gerek var mı? 

 Haritanın son halinin, hangi tip parkurlara uygun olduğu belirlendi mi, parkur tipi (kısa, orta, uzun) 
standardlarını etkileyecek mi? 

 Yerel halk yarışmadan haberdar mı, ekili alanlar, girilmeyecek özel bölgeler haritada işaretlendi 
mi? 

 Haritada değişiklik yapıldıysa son hali, dosya isminde tarihi bulunduracak şekilde kayıt altına alınıp 
Federasyon Arşivine teslim edildi mi? 

 Parkur planlayıcıya haritanın son hali verildi mi? 

 
2. PARKURLARIN PLANLANMASI 

 Faaliyet Programı yayınlandığında yörede yapılacak yarışmaların tipi (Kısa, Orta, Uzun mesafe) 
belli mi? 

 Harita Kurulu’ndan alınan harita, haritanın en son hali mi? 

 Haritanın son hali parkur tipi standardlarına uygun mu? Parkur tipini değiştirmek gerekir mi? 
 Parkur tipi değişecekse Federasyon onayı alındı mı? Harita örneğin uzun mesafeye uygun değilse 

bu sezon uzun mesafe yarışının kaydırılacağı yer belirlendi mi?  
 Parkurlar yarışmadan en az 20 gün öncesinden masa başında hazır edildi mi? 

 Toplanma alanından çıkışa nasıl gelinecek? Sporcuyu yarışma öncesinde çok uzun mesafe 
yürütmekten / tırmandırmaktan yeterince kaçınıldı mı?  

 Varıştan toplanma alanına nasıl dönülecek (varışın toplanma alanına yakın olması önerilir)? 

 Hedef noktaları yarışmadan en az 15 gün öncesinden yerinde görüldü mü? Hedef için seçilmesi 
olası rota üzerinde, hedefe yaklaşırken ve hedefin bulunduğu noktada harita ile arazide çelişkiler 

var mı? 
 Çelişki varsa nasıl giderilecek? Haritada küçük değişiklikler yapmak yeterli olacak mı? Hedef 

noktasının oraya konmasından vazgeçmek mi daha doğru olacak? 

 Haritada küçük de olsa değişiklik yapıldıysa haritanın son hali, dosya isminde tarihi bulunduracak 
şekilde kayıt altına alınıp Harita Kurulu’na / Federasyon Arşivine teslim edildi mi? 

 Parkurlarda her kategori için zorluk derecesi, mesafe ve kazanma zamanı parkur tipi ile uyumlu 
mu? 

 Parkurlarda rota seçimi ve hedeflerin yeri teknik açıdan parkur tipi ile uyumlu mu? 

 Parkurlarda takibi önleyici önlemler (aşikar rotalardan kaçınmak gibi) alındı mı?   
 Çocuk parkurları ile Açık kategorisinin zorluk derecesi standardlara uygun mu?  

 Mastırlarda tırmanma, iniş ve arazinin sertliği (taşlık, kayalık vb) yaşlarına göre uygun mu? 
 Parkurda zorunlu geçişler var mı? Bunlar haritada işaretlendi mi? Zorunlu geçişe uymayanların 

saptanması için önlem alındı mı (hakem bulundurmak gibi)? 
 Parkur sporcu açısından güvenli mi? Uçurum, kuyu gibi tehlike yaratacak noktalar için önlem alındı 

mı? 

 Su noktaları var mı? Burada suyun gelen her sporcuya yetmesi için önlem alındı mı? 
 Hedef noktaları, acil durumlarda motorize ekiplerin en azından yakınına gelebilmesine uygun mu? 

 Acil durum için mastır haritalarda ulaşım rotaları işaretlendi mi? 
 Kontrol tanımları standardlara uygun mu? Sonradan değiştirilen bir-iki hedefin kontrol tanımları da 

değiştirildi mi? Arazide son kontroller yapıldı mı? 

 
3. HEDEFLERİN YERLEŞTİRİLMESİ 

 Hedeflerin yerleştirilmesinde görev alacaklar ile arazi dolaşılıp işaretleme yapıldı mı? 
 Yeterli sayıda Mastır harita çoğaltıldı mı? Mastır haritada kontrol tanımları da yer alıyor mu? 

 Hedefleri yerleştirecekler görevlerini tam olarak biliyor mu? 
 Kullanılacak SI istasyonları bilgisayar ile senkronize edildi mi?  

 Hedefler yerleştikten sonra yarışma başlamadan parkurun denetim nasıl yapılacak? 

 Zımba anahtarı çıkarıldı mı? 



4. ÇIKIŞ 

 Harita sayısı katılımcı sayısına yetecek ölçüde mi? 

 Haritalarda kontrol tanımları yer alıyor mu? 
 Ayrıca yardımcı kontrol tanımları yeterli sayıda mevcut mu? 

 Yağışlı, kötü hava koşullarına karşı çıkış noktasında önlem alındı mı?  
 Çıkış noktası önünde yığılma nasıl önlenecek? 

 Tuvalet var mı? 

 İçecek su olanağı var mı? 
 Çok sıcak / yağışlı havalarda hakemler / bekleyen sporcuların korunması için önlemler alındı mı? 

 Toplanma alanından varışa sporcuların eşyalarının taşınması gerekiyor mu? 
 Sporcu saati nereden izleyecek? 

 Clear, Check ve Start sistemi doğru çalışıyor mu? 
 Çıkış saati / istasyonu varış / bilgisayar ile senkronize edildi mi? 

 

5. VARIŞ 
 Hakem yaklaşan sporcuyu rahatlıkla görebilecek mi? 

 Varışa şerit çekildi mi? 
 Varışa giden yol üzerinde hızla koşmakta olan sporcuyu engelleyecek, sakatlayacak engebe varsa 

kaldırıldı / varış değiştirildi mi?  

 Elle zaman tutacak hakemler için masa kuruldu mu?  
 Varış istasyonu çıkış istasyonu ve genel sistem ile senkronize edildi mi? 

 Hedeflerdeki istasyonların çalışmaması durumunda zımba kontrolü için görevlendirme yapıldı mı? 
Zımba anaktarı mevcut mu? 

 İzleyiciler gelenleri görebilecek / fotoğraf çekip tezahürat yapabilecek mi? 
 Varan sporcunun toplanma alanına geri dönüşü nasıl olacak? 

 Varışa gelenlere hızlıca su temin etme olanağı sağlandı mı? 

 

Orientiring sporunun yaygınlaşması için IOF’nin öngördüğü Leibnitz Anlaşması çerçevesinde: 

- Varış noktası izleyicilere heyecan katacak, çok sayıda izleyiciyi çekecek şekilde 

planlanmalı 
- varışa gelen sporcu uzaktan seçilebilmeli, varışa giden yol düz veya hafif yokuş aşağı 

olmalı, sporcunun hızını kesmemeli 
- yiyecek / içecek standları izleyicileri varışa yönlendirecek biçimde, varışa yakın 

kurulmalı 

- sonuç listeleri varışa yakın bir yerde aslımalı, yarışı bitirenlerin varıştan fazla 
uzaklaşmaması veya yeniden varışa doğru yönelmeleri sağlanmalı 

- varışa yakın noktalarda mümkünse “izleyici hedefleri” bulunmalı 

 

6. BİLGİSAYAR MASASI 

 Sonuçların nereye asılacağı belirlendi mi? 
 Hava koşullarına uygun önlem alındı mı? 

 İtirazlarla kim ilgilenecek, itirazı olanlar nereye yönlendirilecek? 
 

7. ÖDÜL TÖRENİ 

 Madalyalar / kupalar / varsa özel ödüller hazır mı? 
 Ödül verme sırası nasıl olacak?  

- Yarışta WRE varsa önce WRE ödülleri verilmeli 
- Uluslararası yarış kademe yarışı ile çakışıyorsa uluslararası yarışın ödülleri önce, kademe 

yarışının ödülleri sonra verilmeli 
- Ödüllerin verilmesine en küçük yaş grubundan başlanmalı, atlanarak mastırlar ve Açık 

kategorileri tamamlandıktan sonra E21E ve K21 en son verilmeli  

- Aynı kategoride önce bayanların ödülleri verilmeli 
- Sıralama okunurken üçüncüden başlanmalı 

 
 



 Töreni sunacak kişi belli mi? Ödül verme sırasından haberdar mı, ödülleri vermek üzere kimi anons 

edeceğini biliyor mu? 

 Tesadüfen aynı kategoride birden fazla birinci, ikinci veya üçüncü varsa bunların nasıl anons 
edileceği biliniyor mu? 

 Madalya almak üzere anons edilen sporcu o an alanda yoksa onun yerine madalyasını alacak 
kişinin nasıl hareket etmesi gerektiği biliniyor mu? 

- Kürsüye çıkmamalı, kürsünün o pozisyonu arkasında beklemeli (örneğin ikincinin yerine 

madalyasını alacak kişi, ikincilik podyumu arkasında beklemeli) 
- Madalya o kişinin boynuna asılmamalı, eline verilmeli 

 
8. İLK YARDIM / SAĞLIK / ARAMA-KURTARMA EKİPLERİ 

 İlkyardım için gerekli önlemler alındı mı? 
 Ambulansta burkulmalar için buz mevcut mu? 

 En yakın hastane çok uzaktaysa yarış mahallinde bir doktor bulunması için önlem alındı mı? 

 Arama-kurtarma timleri hazır mı? Arama-kurtarma ekip başı belirlendi mi? 
 

9. GENEL 
 Parkyeri yeterli mi? 

 Kötü hava koşulları için sığınılacak binalar / diğer önlemler mevcut mu? 

 Harita yetmemesi, su noktasında suyun bitmesi gibi koşullarda acil takviye önlemleri alındı mı? 
 Etkinlik için toplanma alanına giden yol tarifi en az bir gün önceden hazır edilip duyuruldu mu? 

Özel aracıyla gelenler de düşünülerek toplanma alanının GPS koordinatlarının duyurulması sağlandı 
mı? 

 Yol üzerinde, özellikle kritik kavşaklarda yönlendirme işaretleri mevcut mu? 
 

10. ÖZEL İZİNLER 

 Polis / jandarma / yerel yönetimler gibi resmi kuruluşların yanı sıra yöre için özel izin alınması 
gereken herhangi bir kurum var mı? Var ise onayları tamamlandı mı? 

 Bahçesine / tarlasına yakın veya içine hedef konacak arsa sahibiyle önceden görüşüldü mü? İzni 
alındı mı? 

 Yöreyi sıkça kullanan motokros, motorsiklet veya bisiklet kulüplerinin vb yöreye girmemesi için 

önlem alındı mı? 
 


