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HOŞ GELDİNİZ 
İstanbul hakkettiği maceraya kavuşuyor, macera
kaldığı yerden devam ediyor.

Kuzey Ormanları’nda gerçekleştireceğimiz
İstanbul Macera Yarışı’nda bisiklet, koşu,
oryantiring ve navigasyon gibi etaplar içerecek.
Parkur içerisinde aynı zamanda çeşitli kontrol
noktalarında farklı görevlerle de başa çıkmanız
gerekecek.

Etkinliğimize farklı özellikte parkurlara bireysel
veya takım seçenekleri ile katılım
gösterebilirsiniz. Kayıt yapmadan önce parkur
detaylarını inceleyerek deneyiminize uygun
tercih yapmanızı tavsiye ediyoruz. Parkurlar
arasında değişimleri kolaylaştırarak sizlere
yardımcı olmayı hedefliyoruz.

Kısıtlamalar sebebiyle yarış organizasyonları
sekteye uğradı. Biz de çok hazırlandığımız
yarışlarımızı iptal etmek zorunda kaldık.
Benzer bir durum ile karşılaşmamak ve
katılımcıların uzun süredir yarış koşmadığını
düşünerek bazı değişiklikler gerçekleştirdik.

Başta sponsor desteği olmak üzere birçok
kayıp yaşamış olsak da bu yarış
organizasyonunu yapmayı oldukça
önemsiyoruz. Sizlerin destekleriyle
gelenekselleşmesini umduğumuz İstanbul
Macera Yarışı’nın sürekliliğini sağlamak en
büyük hayalimiz. Farklı ve eğlenceli bu
deneyime bekliyoruz.

Abdullah Özdemir - Direktör
Oryantiring Akademi

İSTANBUL MACERA YARIŞI
20-21 Mart 2021

maceraekibi.com
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BELGRAD ORMANLARI

İstanbul’un akciğerleri olan Kuzey Ormanları yarışımıza ev sahipliği yapacak. Parkurumuz Eyüp
ve Sarıyer ilçesi sınırları içerisinde gerçekleştirilecek. Keyifli ve manzaralı parkur aynı zamanda
tarihi yapıları da es geçmiyor. Belgrad Ormanı’nın teknik arazisinin yanı sıra çeşitli sürpriz
etaplar ile adrenalini arttıracağız. Parkur detaylarını teknik bilgiler sayfasında bulabilirsiniz.
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1. GENEL BİLGİLER
1.1 Önemli Tarihler
Bülten 1 Yayınlanması 04.01.21
Bülten 2 Yayınlanması 18.01.21
Bülten 3 Yayınlanması 18.03.21
Kayıtların Açılması 04.01.21
Erken Başvuru Dönemi 04.01.21-17.01.21
Normal Başvuru Dönemi 18.01.21-28.02.21
Geç Başvuru Dönemi 01.03.21-17.03.21

1.2 Yarış Sayfaları
www.maceraekibi.com
www.oryantiringakademi.com
Facebook/maceraekibi
Instagram/maceraekibi_
Twitter/maceraekibi_

1.3 İletişim
Abdullah Özdemir - Etkinlik Direktörü
E: abdullah@oryantiringakademi.com

Kudrethan Kantoğlu - Etkinlik Koordinatörü
E: kudrethan@oryantiringakademi.com

Oryantiring Akademi
E: info@oryantiringakademi.com
Adres: Bahçeköy Merkez Mahallesi, İnönü 
Caddesi No:41/A Sarıyer İSTANBUL

Not: Covid 19 önlemleri sebebiyle ofisimiz 
kapalıdır. Yalnızca online olarak hizmet 
veriyoruz. 

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
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2. KAYITLAR
Covid tedbirleri kapsamında yaşanan iptal, erteleme vb. sebepler ile katılımcıların mağdur
edilmesini istemiyoruz. Bu nedenle geçen yıl yarışa kayıtlı bütün katılımcılara kayıt ücretlerini
eksiksiz olarak geri iade işlemleri gerçekleştirdik. Son güne kadar hazırlandığımız yarışların
iptal edilmesi takdir edersiniz ki bizim gibi organizasyon firmalarını olumsuz yönde etkiledi. Bu
sebeple hem katılımcıların hem de organizasyonun daha kontrollü olabilmesi adına kayıt
sisteminde değişikliğe gittik.

2.1 Başvurular (Kit Ücreti)
Etkinliğe katılmak isteyenler için online olarak ön başvuru alınacaktır. Bu başvuru sırasında
parkur fark etmeksizin kit ücreti alınacaktır. Bu kit ücreti yarış ertelemesi veya iptali
durumunda geri iade edilmeyecektir. Ücret karşılığında her katılımcı kit teslimi alacaktır.
Başvurular 04 Ocak 2021 tarihinde açılacak olup 17 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.

2.2 Kayıtlar (Parkur Ücreti)
Online başvuru gerçekleştirmiş katılımcılar için yarış günü kayıt alınacaktır. Toplanma alanında,
kayıt masasına uğrayarak parkur ücretleri ödeyerek kaydınızı tamamlayacaksınız. Böylece
parkur ücreti olarak adlandırdığımız bu ücreti yalnızca yarış günü start alacak katılımcılar
ödemekle yükümlü olacak. Katılım göstermediğiniz bir yarış için ödeme yapmak zorunda
kalmayacaksınız. Parkur ücreti yetişkin katılımcılar için 200TL, çocuklar için 50TL’dir. Birden
fazla parkura katılacaklar için yalnızca bir parkur ücreti alınır.

Parkurlar
AR – Bike (Adventure Race - Bike): Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik)
AR – Run (Adventure Race - Run): Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik)
AR – Open (Adventure Race - Open): Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik)
AR – Kids (Adventure Race - Kids): Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik)

İstanbul Macera Yarışı
Kit Ücretleri

Erken Kayıt 
Dönemi

Normal Kayıt 
Dönemi

Geç Kayıt 
Dönemi

AR – Bike 50 TL 100 TL 150 TL

AR – Run 50 TL 100 TL 150 TL

AR – Open 50 TL 100 TL 150 TL

AR – Kids 50 TL 50 TL 50 TL

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
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3. ETKİNLİK ALANI
İstanbul’un yeni temiz hava sahalarından biri olan Atatürk Kent Ormanı yarış başlangıç ve bitiş
alanına ev sahipliği yapacak. Keyifli yürüyüş yolları, göller ve seyir terası gibi alanlarının yanı
sıra ulaşılabilirliği bakımından da oldukça tercih edilen bir konumda. Bu değerli alanda
katılımcıları karşılayacağız ve parkurların startını vereceğiz. Atatürk Kent Ormanı Belgeseli için
Tıklayınız.

3.1 Ulaşım
Etkinliğimiz için toplanma alanı Atatürk Kent Ormanı kuzeyinde yer alan şenlik alanı olacaktır.
Bu alana otobüs ve metro gibi toplu taşıma araçlarını kullanarak Hacıosman durağından
ulaşabilirsiniz. Toplu taşıma kullanmayacak olan katılımcılar Hacıosman Metro İstasyonu
içerisinde yer alan katlı otoparka araçlarınızı park edebilirsiniz.

3.2 Beslenme
Atatürk Kent Ormanı içerisinde yiyecek ve içecek satışı bulunmamakla birlikte yakın çevrede
yürüme uzaklığında birçok restoran ve market hizmet vermektedir. Atatürk Kent Ormanı
içerisinde çevre kirliliği yaratmamak adına piknik ve mangal gibi faaliyetler yasaklanmıştır. Bu
konuda katılımcılarımızın da özen göstermesini bekliyoruz.

3.3 Diğer
Toplanma alanına yakın Sağlık AŞ tuvaletleri mevcuttur bu tuvaletleri madeni para veya
İstanbul kart ile kullanabilirsiniz. Katılımcılar için yarış süresince kullanmayacağı eşyalarını
teslim etmeleri için organizasyon tarafından bir alan kurulacaktır.

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V2_-7ET5mKU
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4. ETKİNLİK PROGRAMI
Parkurlarımızın tamamı birbirinden farklı programda seyir edecektir. Lütfen katılacağınız 
parkurun programı dikkate alınız. Katılımcıların daha iyi keyif alması için parkurlarımızı farklı 
zaman dilimlerine böldük. Böylece hem AR-Bike hem de AR-Run parkurlarına katılmak isteyen 
macera tutkunlarına olanak oluşturacağız. Bütün parkurlar için teknik toplantı online olarak 
gerçekleştirilecek. 19 Mart 2021, Cuma günü saat 19:00’da gerçekleştirilecek Online Teknik 
Toplantı bilgileri Bülten 3’te yayınlanacak. Ödül Töreni bütün parkurlar için 21 Mart 2021, 
Pazar günü 17:00’da başlayacaktır.

AR-BIKE PARKURU
20 Mart 2021, Cumartesi (1. Gün)

07:00-07:45 Kit Dağıtımı 
08:00            Çıkışlar 
12:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

21 Mart 2021, Pazar (2. Gün)
07:00-07:45 Kit Dağıtımı 
08:00            Çıkışlar 
12:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

AR-RUN PARKURU
20 Mart 2021, Cumartesi (1. Gün)

12:00-12:45 Kit Dağıtımı 
13:00            Çıkışlar 
17:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

21 Mart 2021, Pazar (2. Gün)
12:00-12:45 Kit Dağıtımı 
13:00            Çıkışlar 
17:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

AR-OPEN PARKURU
21 Mart 2021, Pazar

13:00-13:45 Kit Dağıtımı 
14:00            Çıkışlar 
16:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

AR-KIDS PARKURU
21 Mart 2021, Pazar

14:00-14:45 Kit Dağıtımı 
15:00            Çıkışlar 
16:00            Cut Off (Bu saatten sonra gelen katılımcılar ceza puanı alır.)

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
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5. PARKURLAR
İstanbul Macera Yarışı parkurlarının tamamında işaretli güzergah bulunmaz. Katılımcıların
amacı parkurlarında yer alan kontrol noktalarına erişerek puan toplamaktır. Yarış skor yani
puanlama esaslı olarak gerçekleştirilecektir. Parkur içerisinde hangi kontrol noktalarına ziyaret
edileceği katılımcıların inisiyatifindedir. Süre dahilinde erişilen her kontrol noktasının puan
değeri olacaktır. Parkur içerisindeki yer alan kontrol noktalarının açılış-kapanış gibi bilgileri ve
puanlandırma esasları ile ilgili bilgiler kit içerisinde verilmektedir. Parkur ceza süresi başlangıcı
itibariyle alana geç giriş yapan takımlardan, geciktikleri süre oranında puan kesilir. AR-Bike ve
AR-Run parkurları için iki güne, AR-Open ve AR-Kids parkurları için tek güne göre tasnif
gerçekleştirilir. Puan eşitliği durumunda kısa sürede tamamlayan takım/katılımcı bir üst sırada
yer alır.

Örnek Takım Sıralaması:
1.Kuzey Geyikleri 800 Puan, 3 saat 55 dakika
2.Yaban Tilkileri 790 Puan, 2 saat 10 dakika
3.Maceracı Tosbağalar 790 Puan, 2 saat 40 dakika
Örnek Bireysel Sıralama:
1.Derin Heybetli 750 Puan, 3 saat 39 dakika
2.Maya Kosova 700 Puan, 3 saat 39 dakika
3.Selin Demir 700 Puan, 3 saat 45 dakika

5.1 AR – Bike (Adventure Race - Bike)
Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik) olmak üzere iki farklı katılım gerçekleşmektedir. Parkur 
yoğunluğu orman içerisinde olacağından gravel veya mtb türü bisikletler önerilir. Yalnızca 18 
yaşını tamamlamış katılımcılar kabul edilmektedir.
Toplam Süre: 8 saat (1. Gün: 4 Saat, 2. Gün: 4 Saat)
Toplam Kontrol Sayısı: 40 (1. Gün: 20, 2. Gün: 20)
Bireysel Ödül Kategorileri: 40-Kadın, 40+Kadın, 40-Erkek, 40+Erkek
Takım Ödül Kategorileri: Kadınlar, Karışık, Erkekler

5.2 AR – Run (Adventure Race - Run)
Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik) olmak üzere iki farklı katılım gerçekleşmektedir. Parkur 
yoğunluğu orman içerisinde olacağından trail ayakkabı ve kıyafetler önerilir. Yalnızca 18 yaşını 
tamamlamış katılımcılar kabul edilmektedir.
Toplam Süre: 8 saat (1. Gün: 4 Saat, 2. Gün: 4 Saat)
Toplam Kontrol Sayısı: 40 (1. Gün: 20, 2. Gün: 20)
Bireysel Ödül Kategorileri: 40-Kadın, 40+Kadın, 40-Erkek, 40+Erkek
Takım Ödül Kategorileri: Kadınlar, Karışık, Erkekler

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
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5.3 AR – Open (Adventure Race - Open)
Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik) olmak üzere iki farklı katılım gerçekleşmektedir. Bu 
parkurda her türlü ulaşım aracı ve toplu taşıma kullanımı serbesttir. Katılımcılar bisiklet veya 
koşu fark etmeksizin tasnif edilecektir. Bu sebeple parkurda yer alan kontrol noktaları farklı 
özellikte alanlara yerleştirilecektir. Yalnızca 18 yaşını tamamlamış katılımcılar kabul 
edilmektedir.
Toplam Süre: 2 saat 
Toplam Kontrol Sayısı: 20
Bireysel Ödül Kategorileri: 40-Kadın, 40+Kadın, 40-Erkek, 40+Erkek
Takım Ödül Kategorileri: Kadınlar, Karışık, Erkekler

5.4 AR – Kids (Adventure Race - Kids)
Bireysel veya Takım Katılımı (2 Kişilik) olmak üzere iki farklı katılım gerçekleşmektedir. Parkur 
yoğunluğu orman içerisinde olacağından trail ayakkabı ve kıyafetler önerilir. Çocuk parkurunun 
tamamı Kent Ormanı içerisinde olacaktır. Bu parkura 18 yaşından küçükler kabul edilmektedir.
Toplam Süre: 1 saat 
Toplam Kontrol Sayısı: 10
Bireysel Ödül Kategorileri: Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler
Takım Ödül Kategorileri: Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler

5.5 Genel Parkur Kuralları
• Takım üyeleri beraber hareket etmelidir. Takım üyeleri arasında en fazla 50 metre mesafe

kabul edilebilir.
• Geç çıkış alan takımların ve katılımcıların başlangıç zamanı, toplu çıkış saati olarak alınır.
• Katılımcılar kontrol hedeflerine istedikleri sırada erişir.
• Yarış süresince bütün katılımcılar göğüs numarasını ve bisiklet plakalarını görünür şekilde

taşımak zorundadır.
• Aynı puan olması durumunda, süre baz alınarak sıralama gerçekleştirilir.

5.6 Diskalifiye Sebepleri
• Kontrol hedefine zarar vermek veya görünmesini engellemek.
• Yasak alana girerek avantaj sağlamak.
• Diğer sporcuları engellemek veya fair-play ruhuna aykırı davranış sergilemek.

5.7 Zorunlu Malzemeler
• TC Kimlik Kartı
• Cep Telefonu
• Bisiklet Kaskı ve Tamir Kiti (Yalnızca AR-Bike parkuru için geçerlidir)
• İlkyardım Kiti
• Sırt Çantası (Yalnızca AR-Run parkuru için geçerlidir)
• Kapüşonlu Yağmurluk

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
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6. DESTEKLEYENLER
İstanbul Macera Yarışı organizasyonunda destek gösteren kurumlara ve kuruluşlara teşekkür
ederiz. Siz de yarışımızı desteklemek istiyorsanız bizimle iletişime geçin;
info@oryantiringakademi.com

6.1 Sponsorlar
Organizasyonumuz bu yıl maalesef sponsor desteği olmadan gerçekleştirilecek. Hazırlık ve 
tanıtım süresi düşünülerek sadece ödül sponsorluğu desteği almaya devam ediyoruz. Diğer 
bültenlerde gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

6.2 Resmi Kurumlar
Kağıthane Belediyesi
Eyüpsultan Belediyesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstanbul Park Bahçeler ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı
Sarıyer Belediyesi
Spor İstanbul
Türkiye Oryantiring Federasyonu

6.3 Çözüm Ortakları
İstanbul Orienteering Grubu
Kuzey Geyikleri Doğa Sporları Kulübü
Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

6.4 Gönüllüler
Macera yarışları diğer doğa sporları organizasyonları gibi tutku ile organize ediliyor.
Gönüllülerin desteği ve heyecanı bizim için çok değerli. Eğer yarışmacı olamayacaksanız ve bu
güzel organizasyonun bir parçası olmak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçin;
info@oryantiringakademi.com

http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/
http://www.oryantiringakademi.com/
mailto:info@oryantiringakademi.com
http://www.kagithane.istanbul/
https://www.eyupsultan.bel.tr/
https://www.eyupsultan.bel.tr/
https://www.gsb.gov.tr/
https://www.ibb.istanbul/
https://www.ibb.istanbul/CorporateUnit/Detail/61
https://www.sariyer.bel.tr/
https://www.sariyer.bel.tr/
https://spor.istanbul/
http://www.oryantiring.org.tr/
https://www.iog.org.tr/
https://www.kuzeygeyikleri.com/
http://besyo.nisantasi.edu.tr/
mailto:info@oryantiringakademi.com


7. DİĞER ETKİNLİKLERİMİZ
Diğer OA Oryantiring Akademi yarışlarımızı görmek için web sitelerimizi ziyaret edebilirsiniz.

Macera Yarışları;
www.maceraekibi.com

Oryantiring Yarışları;
www.maceraekibi.com
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http://www.maceraekibi.com/
http://www.maceraekibi.com/
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.facebook.com/OryantiringTR
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.instagram.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
http://www.twitter.com/oryantiringtr
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.youtube.com/channel/UCpRDdrnyTh96gIicFaCfT9w
https://www.linkedin.com/company/10063884/
https://www.linkedin.com/company/10063884/

