
 
 

OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORYANTİRİNG YARIŞLARI  

YARIŞMA TALİMATI 

1. Osmangazi İlçe Milli Eğitim OHEY Oryantiring Yarışları 13 NİSAN 2020 tarihinde OSMANGAZİ 

ORTAOKULU ev sahipliğinde TARİHİ PINARBAŞI PARKI-HİSAR İÇİ BÖLGESİNDE yapılacaktır. 

2. “OSMANGAZİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OHEY ORYANTİRİNG YARIŞLARINA; 

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ortaokullar katılabilecektir.  

Takımlar en az 4 (dört) en fazla 5 (beş) sporcudan oluşturulacaktır. 

Ferdi sporcular: Takım çıkaramayan okullar her kategoride en fazla 3 (üç) sporcu ile yarışmaya katılabilir.  

Takım çıkaran okullar hiçbir şekilde ferdi olarak sporcu yarıştıramazlar. Yarışma günü: Tüm sporcular Okul lisans 

belgeleri ile katılmak zorundadır. Lisansı olmayan katılımcı “Spor yapmasında sakınca yoktur” ibareli sağlık raporu 

ile yarışmaya katılabilir. 

Sağlık raporu veya lisansı olmayan sporcular kesinlikle yarışmayacaklardır. 

3. Yarışma esnasında sporcu çıkışları için anons yapılmayacaktır. Sporcular çıkış zamanlarını çıkış listelerine göre 

yapılacaktır. Zamanı gelen sporcunun çıkış alanında hazır bulunmasından başta sporcunun kendisi olmak üzere 

Öğretmen ve idarecisi sorumludur. 

4. Uygulanacak kategoriler aşağıda belirtilmiştir: 

KATEGORİ EĞİTİM KADEMESİ DOĞUM TARİHLERİ 

KÜÇÜKLER ORTAOKUL 2008-2009-2010 

YILDIZLAR ORTAOKUL 2006-2007 

5. KAYITLAR: 

Yarışma Kayıtları 01 NİSAN 2020 saat 17:00’e kadar https://osmangazi.meb.gov.tr/obis/ohey/oryantiring.php 

adresinden yapılacak. Yarışma ve Kayıtlarla ilgili aşağıdaki iletişim bilgilerinden ve OHEY sayfasından bilgi 

alabilirsiniz. Çıkış listeleri 10 NİSAN 2020 saat: 20:00’de aynı sayfada yayınlanacak.   

Ahmet TÜRKMEN 0535 768 72 80 

6. YARIŞMA PROGRAMI: 

09.00: Osmangazi Ortaokulu Binası önünde toplanılacak ve yarışmada kullanılacak SI kartlar (yüzükler) sporcu lisansı 

ve nüfus cüzdanı karşılığında verilecektir. Kayıp SI ücreti 100 TL `dir. 

10.00 İlk çıkışın verilmesi 

13.30 Yarışmanın tamamlanması 

13:30-14.00 Sonuçların Değerlendirilmesi 

14.00-Yarışma neticesinin ilan edilmesi ve ödüllerin verilmesi 

 

7. TASNiF VE ÖDÜLLER:  

Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi, 

Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve başarı belgesi,  

Ferdi sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. 

Ödül töreni sorumlusu: Füsun BABADAĞ 

 

8. DİSKALİFİYE: Başka bir sporcuyu isteyerek takip etmek ve takip edilmeye izin vermek. Dışarıdan yardım almak. 

Hedef noktası atlamak ve bu hatasını düzeltmeden finişe gelmek. Yanlış hedefe  basmak ve bu hatasını düzeltmeden 

finişe gelmek. Belirtilen diskalifiye süresi içinde bitirememek. Yukarıdaki kuralların haricinde Türkiye Oryantiring 

Federasyonu Genel Yarışma Talimatları geçerlidir. 

 

9. GENEL HUSUSLAR: Başvuruların zamanında ulaştırılmasından Okullar sorumludur. Başvurularını zamanında 

gönderemeyen sporcular/ takımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Yarışmanın sevk ve idaresi Oluşturulacak 

komisyon tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışma Oryantiring disiplinine ek olarak sporcular hedeflerden 

İNGİLİZCE kelimeler toplayıp anlamlı bir cümle oluşturmaları esasına dayanacak 

https://osmangazi.meb.gov.tr/obis/ohey/oryantiring.php

