
 
Dağ bisikleti sporuna farklı bir 

açılım:  
 

Bisikletle Oryantiring 



Bisikletle Oryantiring Nedir? 
Koşarak ya da kayakla oryantiring gibi bisikletle 
oryantiring de, harita üzerinde işaretli noktaların 

sırasıyla dolaşılmasından oluşur. 

 

 

 



Harita özellikleri 

Hedeflerin tümü, dağ bisikletiyle rahatça 
ulaşılabilecek noktalara yerleştirilmiştir. 

Hedefler genellikle yol üzerindedir. 

 

 

 



Haritada kullanılan semboller 

Bunun yerine patika 
örüntüsü ile, 
patikaların 

bisiklet 
sürülebilirliğine 

ilişkin sembollere 
önem verilmiştir. 

Arazinin içi ile bitki örtüsünü simgeleyen renk 
tonları, koşarak oryantiring haritası kadar 

ayrıntılı değildir.  



Parkur özellikleri 
 Haritada kontrol tanımları yer almaz. Bunun yerine hedef 

sıra numarasının yanında hedef numaraları da yer alır. 

  Hedef çemberinin tam ortası noktacıkla belirtilir.  

 

Amaç, bisikletçinin 
yüksek hızla 

giderken haritadan 
kopmadan doğru 
rotayı izlemesine 
olanak tanımaktır. 



Bisikletle Oryantiring harita 
sembolleri 
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831 Kolay sürülür yol 
En az 1,5 m genişliğinde stabilize yol. Orman yolu veya üzerinde hiç bir engel olmayan iyi bakımlı 
toprak yol. 

832 Kolay sürülür patika 
Zemini temiz, bakımlı, su oluğu ya da sürüşe engeli olmayan ancak eni 1,5 metreden dar patika.  

833 Orta sürülür yol 
En az 1,5 m genişliğinde ancak çokça kullanılmayan, yağmur suyu olukları açılmış, ot bürümüş, 
zemini ıslak, çamurlu ya da kumlu yol. Yol üzerinde kayalık zemin ihtimali var. Bisiklet sürmek zor, 
sürülebilirlik yavaş. 

834 Orta sürülür patika 
1,5 metreden dar patika, zemin koşulları zor, kayalık veya iki tarafı set şeklinde. Diğer özellikleri 833 
ile aynı. 

835 Yavaş sürülür yol 
En az 1,5 metre genişliğinde, zemin üzerinde ağaç kökleri, kayalıklar var. Taşlık, kayalık, su olukları, 
çamur, toprak kaymasına uğramış veya kumluk zemin. Deneyimli sürücüler geçer, deneyimsizlerin 
inmesi gerekebilir.  

836 Yavaş sürülür patika 
1,5 metreden dar patika, zemin üzerinde ağaç kökleri, kayalıklar var. Taşlık, kayalık, su olukları, 
çamur, toprak kaymasına uğramış veya kumluk zemin. Deneyimli sürücüler geçer, deneyimsizlerin 
inmesi gerekebilir. 

837 Zor sürülür yol 
En az 1,5 metre genişliğinde, ancak ağaç kökleri, kayalıklar, derin çamur veya kumluk bölgeler var. 
Deneyimli sürücü dahi bisikletini taşımak zorunda kalabilir. 

838 Zor sürülür patika 
1,5 metreden dar patika, ağaç kökleri, kayalıklar, derin çamur veya kumluk bölgeler var. Deneyimli 
sürücü dahi bisikletini taşımak zorunda kalabilir. 
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 Sadece patikalar %100 
siyah, diğer “siyah” 
nesneler (kaya, bina, 
insan yapımı nesne vb) 
%70 siyahtır. 

 

 



Dağ bisikletinin 
adrenalinini 

Oryantiringin 
strateji oyunuyla 
birleştirmeye ne 

dersiniz? 

Türkiye Oryantiring Federasyonu  

www.oryantiring.org         iletisim@oryantiring.org 
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