Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığından:
TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU
ÖZEL YARIŞMALAR UYGULAMA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; Federasyonun yıllık faaliyet programında
yer alan yarışmalar dahil Federasyondan izin ve yetki alınarak, Federasyonun gözetim
ve denetiminde organizatörlerce düzenlenecek diğer yarışmaların yarı maraton,
maraton, ultra maraton ve benzeri koşuların ve Federasyon bünyesindeki disiplinlerde
düzenlenecek yarışmaları ülke genelinde disiplin altına almak, ulusal ve uluslararası
kurallar doğrultusunda yapılmasını sağlamak, bu yarışmaların düzenlenmesindeki esas
ve usullerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2-(1) Bu Talimat; ülke genelinde il, ilçe ve beldelerde
organizatörlerce özel düzenlenecek (İstanbul Maratonu hariç) yarı maraton, maraton,
ultra maraton ve Federasyon bünyesinde düzenlenecek diğer yarışmalar için
Federasyon tarafından uygulanacak şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3-(1) Bu Talimat; Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü,
Yarışma Talimatı ve Uygulama Talimatına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu Talimatta yer alan;
a) Bakanlık: Gençlik Spor Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
c) Federasyon : Türkiye Atletizm Federasyonunu,
ç) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
d) Federasyonlar: IAAF, EA, ABAF, FİSU, ISF, AIMS, ITRA, IAU, WMRA
ve benzeri uluslararası federasyonları,
e) Yarışma: Asfalt, stabilize, beton, parke taş ve benzeri sert ve düzgün
zeminde gerçekleştirilen yarışmaları, kros haricinde en az %80'i doğal arazi ve
patikalarda gerçekleştirilen yarışmalar ile Federasyon bünyesindeki disiplinlerde
yapılacak diğer yarışmaları,
f) Organizasyon Kurulu: Federasyon tarafından oluşturulacak ulusal ve
uluslararası yarı maraton, maraton, ultra maraton, yol koşuları ve benzeri özel
yarışmaların organizasyon kurulunu,
g) Organizatör :Yarışmaları organize edecek kulüp, kurum, kuruluş, özel ve
tüzel kişiliklerin temsilcilerini,
ğ) Temsilci: Federasyon temsilcisini,
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h) İzin ve Yetki Belgesi: Federasyon tarafından yarışmayı düzenleyecek
organizatöre verilecek izin ve yetki belgesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma çeşitleri ve düzenleme
MADDE 5-(1) Resmi ve özel yarışmalar: Federasyonun yıllık faaliyet
programında yer alan yarışmalar dışında izin ve yetki verdiği kurum, kuruluş ve
organizatörlerce, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Genel Müdürlükçe düzenlenen
federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yarışmalardır.
(2) Rekreasyonel yarışmalar: Federasyonun izin verdiği organizatör tarafından
düzenlenen, yarı maraton mesafesinden kısa, halk koşusu veya eğlence amaçlı
yarışmalardır.
(3) Uluslararası yol yarışmaları: Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği
üyesi federasyonlar ve yetki verdiği makamlarca en az iki yıl aralıksız düzenlenen,
IAAF kurallarının uygulandığı ve EA, AIMS takviminde yer alan yarışmalardır.
(4) Okul Yarışmaları: Milli Eğitim Bakanlığından izin alınarak Federasyonun
izin ve yetkisi dahilinde organizatörlerce ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim
kurumları arasında düzenlenen yarışmalardır. Sporcular yarışmalara okul lisansları ile
katılırlar. Okullar arası yapılan yarışmalarda okullararası yarışma statüsü uygulanır.
(5) Diğer Yarışmalar: Federasyonun bünyesindeki disiplinlerde düzenlenecek
yarışmalar.
Özel yarış düzenleme
MADDE 6- (1) a) Federasyondan izin ve yetki almak şartı ile tüm kamu kurum
ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişiler bu talimat hükümleri çerçevesinde Federasyonun
gözetim ve denetiminde özel yarışmalar düzenleyebilir.
b) İzin ve yetki başvuruları, Yarışma Talep Formu ile birlikte il müdürlüğü
aracılığı veya doğrudan Federasyona yapılır.
c) Federasyon, izin talebi ve yarışma statüsünü inceleyerek yarışmaya izin
verilip verilmeyeceğine karar verir.
d) Yarışmanın Federasyon faaliyet takviminde yer alması ve resmi yarış
statüsünde olabilmesi için her yıl 1Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında başvuru
yapılmak zorundadır. Ancak bu tarihler dışındaki müracaatlar Yol Koşuları
Organizasyon Kurulunca her bir yarışma için ayrı ayrı değerlendirilir.
e) Federasyon faaliyet takviminde yer alan yarışmalarda, Federasyonun
görevlendireceği temsilciler yarışmaları denetleyebilir, gerek görüldüğünde ek
düzenlemelerin yapılmasını isteyebilir.
f) Federasyon faaliyet takviminde yer aldığı halde geçerli mazereti olmamasına
rağmen yapılmayan yarışmalar için cezai müeyyideler uygulanır. Zorunlu hallerde bu
yarışmaların tarih ve yer değişikliği Federasyon onayıyla yapılabilir.
g) Yarışmanın statüsüne ve özelliğine bağlı olarak her yılın Ocak ayında
organizasyonlara ait ücret Federasyonca belirlenir. Belirlenen ücret organizatörlerce
yarışma tarihinden bir gün önce veya tatile gelen hallerde tatili takip eden ilk resmi iş
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gününde Federasyon hesabına yatırılmalı; her halükarda yarışmadan önce taahhüt
edilmelidir.
h) Federasyonun izni olmaksızın organizatörlerce hiçbir yarışma
düzenlenemez.
Yarış mesafeleri
MADDE 7- (1) Her yarışmanın kuralları yarışma mesafesi ve diğer detayları
ilgili yarışma için düzenlenecek yarışma statüsünde yer alır. Yarışlar; 5 km, 10 km, 15
km, yarı maraton, maraton mesafelerinin yanı sıra farklı mesafelerde veya maraton
mesafesinden uzun ultra maraton ve patika koşusu şeklinde yapılabilir.
(2) 16 yaş altı ve yıldızlar kategorisinde bulunan sporcular 10 km ve üzeri
mesafelerdeki yarışmalara katılamaz. Maraton mesafesinden uzun patika koşularına 18
yaş ve üzeri sporcular katılabilir.
Genel bilgiler
MADDE-8 (1) a) Yarışma sezonu yıl boyunca sürer; 1 Ocak’ta başlar ve 31
Aralık’ta sona erer.
b) Yol yarışmaları, özel koşular yarışma statüleri, IAAF kuralları ve bu talimat
esaslarına göre yürütülür. Rekreasyonal yarışmalar dışındaki yol yarışmaları lisanslı ve
vizeli atletizm hakemleri tarafından denetlenir.
c) Patika yarışmaları ile özel yol koşularında yerli ve yabancı sporcular
taahhütname, kulüp veya ferdi sporcu lisansı ile yarışabilirler. Maraton mesafesinden
uzun yarışmalarda doktor onaylı sağlık belgesi veya vizeli sporcu lisansı zorunludur.
d) Yol yarışmalarında yarışma parkurları A, B, C sınıfı yol yarışmaları
ölçümcü sertifikasına sahip ölçümcüler tarafından ölçülecektir. Ölçümler organizatör
tarafından yaptırılacaktır. Resmi ölçümü yapılmayan yarışmalara izin verilmeyecektir.
e) Patika yarışmalarında yarışma parkuru GPS cihazı kullanılarak Uluslararası
Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından belirlenmiş teknik koşullara bağlı olarak
ölçülecektir. Ölçümler organizatör tarafından yaptırılacaktır.
f) Zaman ölçümünden ve yarışmaya ait göğüs numaralarının temininden
yarışmayı düzenleyen organizatör sorumludur. Federasyonun yıllık resmi faaliyet
programında yer alan yarışmalar dahil Federasyondan izin ve yetki alınarak,
Federasyonun gözetim ve denetiminde organizatörlerce düzenlenecek 500 kişi ve daha
fazla katılımın olduğu resmi yarışmalarda çipli ölçüm sistemi kullanmak zorunludur.
g) Yarış parkuru boyunca önemli ara noktalarda sağlık ekipleri ve ambulans
bulundurulmasından organizatör sorumludur. Bu noktalar yarış öncesinde sporculara
duyurulmalıdır.
h) 15 km mesafesinden uzun yol yarışmaları ile kendi başına yeterlilik
koşulunun olmadığı patika yarışmalarında makul aralıklarla ikmal noktaları
kurulmasından, bu noktalarda yeterli yiyecek ve içecek bulundurulmasından
organizatör sorumludur.
ı) Patika yarışmalarında, yarışmanın sağlıklı ve güvenli olarak sürdürülebilmesi
amacıyla sporcuların yanlarında taşımaları gereken zorunlu malzemelerin
belirlenmesinden ve kontrolünden organizatör sorumludur.
Ödemeler
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MADDE-9 (1) a) Federasyonca tespit edilen yarışma organizasyon bedeli ve
sporcu kayıt ücreti organizatör tarafından Federasyon hesabına yatırılacaktır.
b) Yarışmalarda görev alacak hakemler ile Federasyon tarafından
görevlendirilecek organizasyon kurulu üyesi, teknik kurul üyesi ve benzeri diğer
kişilerin görev, yol ve harcırahları Federasyon yönetim kurulunca uygulanan rakamlar
esas alınarak organizatör tarafından ödenecektir.
c) Sporcu ve antrenör harcırahı ve yol ücretleri statüde yer aldığı şekilde
organizatör tarafından sağlanabilecektir.
Sigorta
MADDE 10- (1) Yarışmalara katılan sporcular yarışma günü için her türlü
kaza, hastalık ve sakatlanmalara karşı özel sigorta sistemine göre Federasyonca
sigortalatılır. Sigorta giderleri organizatörlerce federasyon hesabına yatırılır.
Ödül
MADDE 11- (1) a) Organizatör, statüde yer aldığı şekliyle kupa ve
madalyaları temin etmek, taahhüt edildiyse maddi ödülleri vermek zorundadır. Ayrıca
Federasyon tarafından da bu yarışmalara ödül, madalya veya belge verilebilir.
b) Uluslararası katılımın olduğu ödüllü müsabakalarda Türk sporculara ayrı
ödül sistemi uygulanır.
Doping kontrolü
MADDE 12- (1) Federasyon, yarışmalarda doping kontrolü yaptırma hakkına
sahiptir. Bu konuda IAAF, TMOK ve TAF’nun koymuş olduğu kurallar geçerlidir.
Resmi ve özel yarışmalarda doping kontrolü yapılması halinde ücreti organizatör
tarafından karşılanır ve TMOK’un banka hesabına yatırılır.
Federasyonun sorumlulukları
MADDE 13-(1) a) Federasyon, izin ve yetki verdiği yarışmaların
gerçekleştirilmesinde, organizatöre, kamu kurum ve kuruluşlarından alınabilecek
hizmetlere ulaşmalarında destek olur. İlgili valilik, il ve/veya ilçe emniyet
müdürlükleri, sağlık müdürlükleri, jandarma, UMKE ve benzeri kuruluşlara verilmek
üzere izin talep yazısı düzenler.
b) Federasyon, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacak uluslararası
yarışmaların yurt içinde ve dışında duyurulmasına destek verir.
c) Federasyon, yarışma talep formunda belirlenen yükümlülüklerin organizatör
tarafından yerine getirilip getirilmediği, bir aksaklık veya eksiklik olup olmadığı
konusunda denetleme ile herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda organizasyonun
iptal yetkisine sahiptir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezai İşlemler ve Son Hükümler
MADDE 14- (1) Her türlü cezai işlemler Türkiye Atletizm Federasyonu Ceza
Talimatı hükümleri doğrultusunda IAAF kural ve kaidelerine bağlı olarak yürütülür.
(2) Yarışma izni için, Ek-1'de yer alan Yarışma Talep Formu eksiksiz
doldurularak, taahhütler yerine getirilecek, parkur ölçüm sertifikası ile birlikte
yarışmanın yapılacağı il müdürlüğü aracılığı ve evrakların aslı ile birlikte Federasyona
müracaat edilecektir.
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(3) Mücbir sebepler dışında yarışmanın iptal edilmesi ve/veya ertelenmesi
durumunda organizatör en az bir ay önceden Federasyona yazılı bilgi vermek
zorundadır. Aksi takdirde bu organizatöre tekrar yarışma düzenleme izni
verilmeyecektir.
Yürürlük
MADDE 15- (1) Bu talimat Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlandığı
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16-(1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Atletizm Federasyonu
Başkanı yürütür.
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