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TRelay Bayrak Yarışı
11 MART 2023

http://trelayorienteering.org
trelayorienteering@gmail.com

BÜLTEN

I. ORGANİZASYON
Organizasyon İstanbul Orienteering Spor Kulübü tarafından 11 Mart
2023 tarihlerinde düzenlenecektir.
Etkinlik Direktörü: Furkan Topal
Etkinlik Koordinatörü: Ahmet Yasin Temel
Parkur Ekibi: Mücahit Özkaya & Hami Emircan Aydın

II. ETKİNLİK PROGRAMI

11 MART 2023
Orman Bayrak Yarışması
Fatih Çeşmesi
Ölçek : 1/10000 Eş Yükselti : 5 m
Planlama : Furkan TOPAL

Toplanma Alanı:
https://goo.gl/maps/cQB48FrNCY5R5T8VA
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Ulaşım:
Hacıosman metrodan kalkan 48D iett otobüsü yarışma alanına gelmektedir.
Sefer saatleri için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz.
https://iett.istanbul/RouteDetail?hkod=48D&routename=G%C3%96KT%C3%9
CRK%20-%20HACIOSMAN%20METRO

Ödüller:
Her kategorinin en iyi 3 takımına kupa ödülü verilecektir. Aynı zamanda en iyi
ayak zamanını kazanan sporculara madalya verilecektir. (Örn. Elit 1.ayak en
hızlısı)

III. BAYRAK YARIŞMASI BİLGİLERİ
Takımlar 3 kişiden oluşacaktır. Tüm takımlar en az 1 kadın sporcudan
oluşmalıdır. Takım içi koşu düzeninde ise 2. Ayak koşacak sporcunun kadın
olması gerekmektedir. Tüm takımların birinci koşan sporcuları toplu çıkış
yapacaklardır. Her sporcunun haritası ön yüzü ters çevrilmiş şekilde önlerinde
bulunacak olup aynı anda çıkış almaları sağlanacaktır.

Kategorilerin Sınıflandırılması
-Master kategorisinde tüm takımlardaki sporcuların 40 yaş üzeri (1983 ve altı
doğumlular)
-Yıldızlar kategorisinde tüm takımlardaki sporcuların 18 yaş ve altı (2005 ve üstü
doğumlular) olması gerekmektedir.
-Elit kategorisindeki takımlarda ise yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
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Harita Değişimleri
Parkurdaki sporcu son kontrol noktasına uğradıktan sonra bitiş çizgisine
geldiğinde, belirlenen alanda bayrak değişiminin yapılmasının ardından,
sıradaki sporcu harita standından kendi haritasını alacaktır. Haritanızın takım
numarası ve ayak numarasının doğruluğunu kontrol etmeyi ihmal etmeyiniz.
Standtan doğru haritayı aldıklarından emin olmak sporcuların kendi
sorumluluklarıdır. Aynı zamanda harita değişim alanında bulunan hakemlerimiz
tarafından kontrol edilecektir.

Göğüs Numaraları
Göğüs numaraları yarış ekibi tarafından belirlenecek olup, takım içerisindeki
tüm sporcular aynı numarayı taşıyacak fakat takım çıkış sırasına göre göğüs
numarası farklı renkte olacaktır. Numaralar yarışma kitleriyle birlikte yarış
standında dağıtılacaktır. Göğüs numarası yarışma boyunca tamamen görülebilir
olmalıdır. Hakemler tarafından çıkışta, varışta ve arazi içerisinde kontrolü
yapılacaktır. Lütfen numaranızı en üst katman giysinizin üzerine, göğüs
bölümüne takınız.

IV. ETKİNLİK KAYDI VE ÜCRETLERİ
*Kayıtlar sitemizden (http://trelayorienteering.org) yapılacaktır. Kayıt
aşamasına geçmeden takımınızın adını, kişileri ve takım düzenini belirleyiniz.
Bu bilgileri kayıt aşamasında yazmanız gerekecektir. Ödemelerinizi aşağıdaki
hesap numarasına yapabilirsiniz.

Kategori

Takım Ücreti

Elit

450₺

Master

450₺

Yıldız

360₺
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Hesap Sahibi:
Banka:
Şube:
Hesap No:
IBAN No:

İstanbul Orienteering Spor Kulübü Derneği
Türkiye İş Bankası
Kurtköy Şubesi (1221)
192172
TR15 0006 4000 0011 2210 1921 72

V. ETKİNLİK MERKEZİ
İstanbul/Sarıyer/Bahçeköy
İOG Ofisi

VI. İLETİŞİM
TEL: 05347267366 (Furkan TOPAL)
Mail: furkantopaltr@gmail.com
http://trelayorienteering.org
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