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Parkur Tipleri 

 Parkur planlamanın temel ilkeleri tüm parkur tipleri 

için aynı olmakla birlikte farklı parkur tipleri için 

ayrıca farklı tekniklerin kullanılması gereklidir. 

 

 Bu oturumda uzun, orta, kısa mesafe parkurları, 

bayrak yarışları, yerleşim merkezlerinde düzenlenen 

yarışlar, gece düzenlenen yarışlar ve skor 

oryantiring parkurlarının özelliklerine değineceğiz. 



Uzun Mesafe 
Parkurları 

 Arazide yapılır, kimi zaman “klasik mesafe” 

olarak tabir edilir.  

 Uzun ayakların yanı sıra farklı mesafelerde 

daha kısa ayaklarla çeşitlendirilir. Ayaklar 

sık sık yön değiştirir ve parkurda başarı, 

ağırlıklı olarak rota seçimine dayanır. 

   Örnekler... 



Örnekler 

Zor bir arazi uzun mesafe yarışı için başarılı bir biçimde kullanılmış.  



Henüz birinci 

hedefe uzun bir 

ayak ile zorlu bir 

başlangıç, ancak 

1 yakalama hattı 

olan patikanın 

ardına 

konmasaydı daha 

iyi olabilirdi.  





SU NOKTASINA 

İLİŞKİN EK BİLGİ: 

Su noktası tercihan 

hedef noktasından 

farklı bir yere 

konmalı ki hedef 

noktasında 

kalabalık ve 

karmaşa olmasın. 

Parkur üzerinde 

tam nereye 

konacağına, bu 

parkurda suya en 

fazla gereksinimi 

olacak kesimin 

olası geçiş 

noktaları 

düşünülerek karar 

verilmeli. 

Su noktası arazide ise 

haritadaki bardak 

işareti hedef çemberi 

gibi düşünülmeli, 

haritadaki nokta 

arazideki nokta ile 

birebir tutmalıdır. 

Su noktası zorunlu 

olarak hedefte 

olacaksa o hedefe ait 

kontrol tanımlarında 

bardak işareti 

verilmişse ayrıca 

haritada hedefin 

yanına bardak işareti 

çizilmemeli. (Diğer 

türlü sporcu su 

noktasını hedef 

çemberinin dışında, 

açık alanın 

kuzeybatısında 

sanacak. 



Orta Mesafe 

 Parkur ağırlıklı olarak arazide harita 

okumaya dayalıdır. Teknik olarak zor, hedef 

noktaları oldukça fazla sayıda, sık sık yön 

değiştiren ayaklar ve makro düzeyde değil, 

mikro düzeyde rota seçimine dayalı 

parkurlardır. Arazi koşulabilir olmalı, ancak 

teknik zorluğu yüksek olmalıdır.  

    Örnekler... 





16, 17 ve 18’i saymazsak 

(parkurdan çıkarırsak) 

çok iyi tasarlanmış bir 

orta mesafe parkuru 



İyi bir parkur 



Kısa Mesafe Parkuru 

 Genellikle yerleşim merkezlerinde veya yerleşim merkezleri ile 

parkların içiçe geçtiği alanlarda yapılır. Çok hızlı karar 

vermeye dayalıdır. Kısa mesafede başarı ağırlıklı olarak sürekli 

düşünmeye, hedeflerin adil dağılım ve konumuna, sürekli 

harita okumaya ve hedeflerin kendilerini bulmaktan çok uygun 

rota seçimine dayanır. 

 Tüm olası rotalar, yarışmadan önce ayrıntılı olarak kontrol 

edilmeli ve haritanın tam olarak doğruluğundan emin 

olunmalıdır. Haritanın net, kesin ve doğru olması, kontrol 

tanımlarının da hedefin yerini kesin ve tam olarak anlatması 

önemlidir.  

 Trafiğin olası olduğu bölgelerde mutlaka güvenlik önlemleri 

alınmalıdır.  

 



Parkur üzerinde 4 no.lu hedeften feragat edilerek kırmızı oklarla gösterilen bir parkur 

kısa mesafe (sprint) için daha uygun) 









Dar bir arazide kısa mesafe parkuru için iyi bir örnek... 

Standard oryantiring yarışmalarında olmasa da bu özel yarışmada 17 ile 25 arasındaki 

bölge, skor oryantiring şeklinde tasarımlanmış. Bu bölgede yarışmacılar istedikleri hedefe 

istedikleri sırada gidebiliyorlar. Bu da parkura ek bir zihinsel bulmaca getirmiş. 





Bayrak Yarışı 
 

 Ana amaç, sporcular kafa kafaya yarışırken parkurdaki 

belirsizliklerin, sürekli harita okumalarını gerektirmesidir.  

 Birbirine paralel parkurlar (etaplar) şeklinde planlanır. 

 Takımlar toplamda tam olarak aynı mesafeyi koşacaklar, ancak 

etaplar takımdan takıma farklılık gösterecektir. Paralel etaplarda 

hedef sayısı aynı olmalı, mesafe ve teknik zorluk da mümkün 

olduğunca yakın olmalıdır.  

 

(Bayrak Yarışı ile ilgili ayrıntılar 5. Oturum’da verilecektir. Şimdi, ayrıntılarına 5. 

oturumda değineceğimiz “çatallama” sistemine örnekler göreceğiz) 

 







Özet Tablo 

 



Ultra - Uzun Mesafe 

 Resmi olmasa da pek çok ülkede 

düzenlenmekte olan ultra-uzun mesafe 

yarışlarında hedeflerin sayısı az, mesafe 

uzun, ayaklar çoğunlukla uzun ve rota seçimi 

karmaşık olacaktır.  

 Hedeflerin bulunduğu noktalar teknik olarak 

çok zor olmayacaktır.  

 



1 / 15 000 

ölçekte bir 

ultra-uzun 

mesafe parkuru 



Şehir Oryantiringi 
 

 Kısa mesafe yarışlarına benzer stilde, ancak 

çok daha uzun parkur mesafesine sahip, 

kilometre başına hedef sayısının daha az 

olduğu yarışlardır. 

 Yelken, tırmanış, kürek gibi farklı disiplinleri 

de aynı yarış içinde barındırabilir.  





Gece Oryantiringi 
 

 Rota seçimine dayanan parkurlardır. Teknik 

olarak zor ama rahat koşulabilir araziler 

tercih edilmelidir, zira karanlık zaten teknik 

düzeyi artırmaktadır.  

 Hedef noktalarının ve rota seçeneklerinin 

adil oluşuna dikkat etmek gerekir.  



Norveç’te 

kısmen yerleşim 

nerkezi, kısmen 

araziyi 

kapsayan bir 

gece 

oryantiring 

parkuru 



Skor Oryantiringi 
 

 Bu parkur tipinde hedefler istenen sırada ziyaret 

edilebilir. Hangi hedefe hangi sırada hangi rota 

seçilerek gidileceği zihinsel eforu artırmaktadır.  

 

 Verilen süre içinde yarışmacıların parkurdaki hedef 

noktalarının tümünü ziyaret etmelerinin mümkün 

olmadığı bir parkur daha da keyifli olacaktır.  



veriyor ve yeniden 



Oryantiring 
becerisinin analizi 

 Oryantiring, içinde pek çok beceriyi birarada 

barındıran bir kavramdır. Bu beceriler, sporcunun 

zihnini yarışmanın başından sonuna dek sürekli 

meşgul edecektir. Koşarken harita okumak, pusula 

doğrultusunda koşmak, adım saymak, koşarken nerede 

olduğunu tam olarak izlemek ve rota seçimi için ileriye 

yönelik düşünmek bu zihinsel becerilerin bir kısmıdır. 

Üstelik bunların çoğunlukla aynı anda yapılması 

gerekmektedir.  

 



Zihinsel aktiviteyi ne 
belirler? 

 
Temelde, iki tür oryantiring vardır: 

 ince oryantiring 

 kaba oryantiring 



İnce Oryantiring 

 Küçük ayrıntılara doğru koşarken dikkatle pusula kullanımı 

 Küçük ayrıntılara yaklaşırken haritanın dikkatle okunması  

 

 İnce oryantiring genelde daha yoğun zihinsel efor gerektirir. 

İnce oryantiring koşu temposunu azaltır ve sporcu zihinsel 

efora odaklanır.  

 

 Bu teknik genellikle hedefe yaklaşılırken ya da kısa ayaklarda 

kullanılacağından okunması gereken harita özellikleri de daha 

az sayıda olacaktır.  

 



Kaba Oryantiring 

 Arazideki büyük nesnelere doğru gidilmesi 

 Kaba bir harita okuma ile büyük nesnelerin olduğu kısımların 

belirlenmesi 

 Kaba oryantiring sırasında sporcu harita okumaktan ve kendini 

zihinsel olarak zorlamaktan kaçınmaktadır. Oysa parkur planlayıcı 

bu ayaklarda dahi kendisi için nice bulmacalar hazırlamış olmalıdır. 

 Kaba oryantiring genellikle uzun ayaklarda geçerli olduğundan 

haritanın okunması sırasında yakın çevredeki özelliklerin yanı sıra 

daha uzaktaki nesnelerin gözden kaçırılmaması gerekir. Bu da yine, 

ayrı bir beceridir.  

Why just run?  Orienteering is more fun! 

 (Neden sadece koşasınız? Oryantiring çok daha eğlenceli!) 


