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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI ORYANTIRING KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇLER (A-B) İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇLER A-B KIZ-ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 15:00 7 Mart 2023 Salı 
Osmangazi Gençlik Merkezi 

Toplantı Salonu 

Müsabaka 11:00 15 Mart 2023 Çarşamba 
Teknik toplantıda 

bildirilecektir. 

NOT 

 Müsabakaya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı 

(Nüfus Cüzdanı)  bulunacaktır. 
 

 Teknik Toplantıda Spor Bilgi Sistemi üzerinden alınmış Esame Listesi teslim 

alınacak ve Lisanslar kontrol edilecektir. 

 

 Yarışmaya kayıtlar 11.03.2022 Saat 13:00 tarihine kadar 

https://niluferoryantiring.com/ sitesinden yapılacaktır. Bu Tarihten sonra 

kesinlikle kayıt alınmayacaktır. 

 

 Yarışma günü sporcu öğrenci yarışmaya başlamadan önce lisans kontrol 

hakemine lisansını göstermek zorundadır. Lisansı elinde olmayan sporcu 

yarışmaya alınmayacaktır. 

 

 Yarışmayla ilgili detaylı bilgi Teknik toplantıda okul temsilcilerine verilecektir. 

 

Kategoriler ve DoğumTarihleri 

 

 

 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 

DOĞUM 

TARİHLERİ 

YAŞ 

ARALIĞI 
(2022 Yılı itibariyle) 

 

Küçükler 

 

Ortaokul Mahalli 2011-2012 10-11 yaş 

 

Yıldızlar 

 

Ortaokul Mahalli/Ulusal 
01.09.2008-2009-

2010 
12-13 yaş 

Gençler B Lise Mahalli/Ulusal 2008-2009 13-14 yaş 

Gençler A Lise Mahalli/Ulusal 
01.09.2004-2005-

2006-2007 
15-16-17 yaş 

https://niluferoryantiring.com/
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a) 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.   

• Okullar Gençler (A) kategorisi takımında 2005 doğumlu en fazla 2 (iki) öğrenci sporcu 

yarıştırabilir.   

• Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz.   

b) 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. 

 

Lisans 

 

Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

  

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

 

b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı, • 

 Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi,  istenir.  

 

c) Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı 

zorunludur.  

d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra 

lisans işlemleri bu maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile 

düzenlenir. 

 

Teknik Açıklamalar  

 

1. Grup yarışmalarında ev sahibi ilin okul takımı / takımları ve ferdi öğrenci sporcuları farklı grup 

merkezlerinde yarışacaktır.   

2. a) Her bir öğrenci sporcu yalnız bir takımda yarışabilir.   

    b) Yarışmalar okul takımları ve takım kuramayan okulların ferdi öğrenci sporcuları arasında 

yapılacaktır.   

 3. Sıralama;   
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a) Küçükler, Yıldızlar, Gençler (B) ve Gençler (A) takım sıralaması; ilk üç öğrenci sporcunun 

sürelerinin toplamı esas alınarak yapılır. Yarışmayı en kısa sürede bitirmiş olan takım birinci olur. 

Süre toplamlarının eşitliği halinde, yarışmada üçüncü öğrenci sporcusu önde bitiren takıma öncelik 

tanınacaktır. Eğer sonuçlarda yine beraberlik bozulmazsa ilk öğrenci sporcuların dereceleri baz 

alınır. Değerlendirme, her kategoride kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı yapılacaktır.    

b) Grup yarışmalarında Küçükler, Yıldızlar, Gençler (B) ve Gençler (A) kategorilerinde ilk 4 (dört) 

de yer alan okul takımları Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılma hakkı elde eder. Mahalli ve 

Grup yarışmalarında takımı bir üst aşamadaki yarışmalara katılım hakkı elde edememiş veya ferdi 

olarak yarışmalara katılan öğrenci sporcular; genel sıralamada ilk 5 (beş) dereceye girmeleri 

durumunda bir üst aşamadaki yarışmalara katılma hakkı elde edeceklerdir.   

c) Yarışma sonunda takım ve genel sıralama süreleri ile birlikte ilan edilecek ve sonuç raporunda 

belirtilecektir.    

 

 

Parkur ve Mesafe Türleri   

 

a) Parkurlar;   

Mahalli yarışmalarda                        : Sürat,   

Grup yarışmalarında                         : Orta mesafe,   

Türkiye Birinciliği yarışmalarında  : Uzun mesafe olarak düzenlenir. Parkur türlerine 

göre tahmini bitirme süreleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 

 

b) Mesafeler: 

 

Kategori 

TAHMİNİ BİTİRME SÜRESİ ARALIKLARI 

Sürat Yarışı 

(Mahalli) 

Orta Mesafe 

Yarışı 

(Grup 

Yarışmaları) 

Uzun Mesafe 

Yarışı 

(Türkiye 

Birinciliği) 

Genç Erkekler 

(A) 
13-15 dk 25-27 dk 42-45 dk 

Genç Erkekler 

(B) 
11-13 dk 19-21 dk 32-35 dk 

Genç Kızlar (A) 11-13 dk 19-21 dk 37-40 dk 

Genç Kızlar (B) 9-11 dk 19-21 dk 30-33 dk 

Yıldız Erkekler 9-11 dk 19-21 dk 30-33 dk 

Yıldız Kızlar 8-10 dk 17-19 dk 28-30 dk 

Küçük Erkekler 8-10 dk 17-19 dk 28-30 dk 

Küçük Kızlar 8-10 dk 17-19 dk 28-30 dk 

 

 

İrtibat: Fatih TURGUT- Cep Tlf: 0536 335 06 69 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için  

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-

2023%20ORYANTIRING%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012683153

494495.pdf  adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20ORYANTIRING%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012683153494495.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20ORYANTIRING%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012683153494495.pdf
https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20ORYANTIRING%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012683153494495.pdf

