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YÖNETİM KURULUNUN 

KARARI KARAR TARİHİ : 20/09/2014 

KARAR NO   : 15 

 
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR  SPOR FEDERASYONU 

ATLETİZM YARIŞMA TALİMATI 
 

Amaç 

Madde  1:  Bu  talimatın  amacı,  Türkiye  Özel  Sporcular  Spor    Federasyonu tarafından 

düzenlenecek Özel Sporcular Atletizm yarıĢmaları ile bu yarıĢmalara hazırlık amacıyla 

düzenlenen organizasyonun planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile bu 

faaliyetlerin Uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak esas ve usulleri 

belirlemektir. 

 

Kapsam 

Madde  2: Bu talimat, Ülkemizde  ve  yurtdıĢında  yapılacak  bütün  resmi  ve özel Atletizm 

müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara 

bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3: (1) Bu Ana Statü, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün TeĢkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 

Statüsüne dayanılarak hazırlanmıĢtır. 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının ÇalıĢma 

Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıĢtır.. 

 

Tanımlar 

Madde 4. Bu Talimat geçen; 

Bakanlık  :Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı 

Genel Müdürlük       :Spor Genel Müdürlüğü’nü,  

Federasyon             :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 

Federasyon BaĢkanı :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu BaĢkanını,  

Ġl Müdürlüğü            :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğünü, 

Ġl Müdürü                :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürünü, 

Ġlçe Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğünü, 

Ġlçe Müdürü  :Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürünü, 

Spor Kulübü            :Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiĢ olan Spor Kulübü’nü, 

TMPK   :Türkiye Paralimpik Komitesi, 

IPC   :Uluslararası Paralimpik Komitesi, 

INAS                  :Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu,  

Özel Sporcu             :Zihinsel Engelli Sporcuları, 

Teknik Kurulu          :Atletizm yarıĢmalarını yönetmekten sorumlu kurulan kurulları ifade eder. 

KATEGORĠ               :Sporcuların yaĢ, cinsiyet ve engel durumuna göre sınıflandırma yapılması, 

 

FEDERASYON ATLETĠZM TEMSĠLCĠLERĠ : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 

atletizm yarıĢmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini ve uluslararası karĢılaĢmalara 

hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmıĢ kiĢi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri 

GÖNÜLLÜ : KarĢılaĢmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu Ġl temsilcileri tarafından görevlendirilen kiĢi/kiĢiler 

Ġfade eder. 

 

FEDERASYON ATLETĠZM TEMSĠLCĠLERĠ: Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 

atletizm yarıĢmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini ve uluslararası karĢılaĢmalara 

hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmıĢ kiĢi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri 

GÖNÜLLÜ : KarĢılaĢmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Türkiye Özel 

Sporcular Spor Federasyonu Ġl temsilcileri tarafından görevlendirilen kiĢi/kiĢiler 

Ġfade eder. 
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Atletizm Yarışmalarına Katılacak Takımlar: 

Madde 5. Özel Sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu yaĢamalarını 

sağlamak, arkadaĢlıklarını geliĢtirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını ispatlamak maksadıyla 

eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyon tarafından tanınan Spor Kulüplerinin Atletizm 

takımıdır 

Atletizm Yarışmaları ve Kadro Yapıları: 

Madde 6. 

1. Türkiye ġampiyonasında seviye tespiti yapılmaz. 

2. YaĢ grupları ve yetenek seviyelerine göre karĢılaĢmaların yapılacağı kategoriler ve statüleri 

belirlenir ve bu kategori ile statüler organizasyon baĢlangıcında “Teknik Kurul” toplantısı 

neticesinde açıklanır. YaĢ gurupları ĠNAS ve uluslararası federasyonlar tarafından yapılan 

uygulamalarla birebir aynı olmak zorundadır. Ancak özel sebepler ve Ģartlar oluĢması 

durumunda Müsabaka öncesi yapılan teknik toplantıya katılanların 2/3’nün ortak kararıyla 

değiĢiklik mümkün olabilir. 

Atletizm Yarışmalarına Katılacak Sporcular 

Madde 7. 

1 YarıĢmalara katılacak sporcularda aĢağıdaki koĢullar bulunacaktır. 

a. Sekiz yaĢından büyük olmak, herhangi bir spor kulübüne ait lisansa sahip olmak, 

b. Adına yarıĢacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak, 

c. BranĢ kısmında atletizm ibareli lisans ile yarıĢabilecektir. 

d. Herhangi bir nedenle yarıĢmalardan men edilmemiĢ olmak, 

2. YarıĢmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aĢağıda sıralanmıĢtır: 

a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 

davranıĢlarıyla Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, hakemlere ya da 

rakiplerine hakaret eden sporcular, Müsabaka BaĢhakemi/hakeminin ve Federasyon temsilcisinin 

vereceği rapor doğrultusunda yarıĢmalardan ihraç edilebilirler. 

b. YarıĢma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcu/sporcular bir sonraki 

yarıĢmalara katılamazlar. 

3. Her sporcu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlükleri tarafından onaylanmıĢ Fotoğraflı 

Lisanslar ile müsabakalara iĢtirak edebilirler. 

4. Lisansı olmayan sporcu karĢılaĢmalarda katılamaz. 

5. Adına yarıĢacağı Spor Kulübü formaları ile yarıĢmak zorundadırlar. 

 

Yarışmalara Katılacak Antrenörler 

Madde 8. 

1. YarıĢmalarında görev alacak antrenörlerde “Atletizm antrenörü” belgesi aranır. 

2. Sporcu ile daha önceden çalıĢmıĢ ve Spor Kulübünce isimleri bildirilen görevliler sporcuyu 

yarıĢma pistinde gönüllülere/hakemlere teslim etmek zorundadır. 

3. Antrenörlerin sorumlulukları: 

a. Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda tutmalıdırlar. 

b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler. 

c. Söz yada davranıĢlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllülere, hakemler yada 

izleyicilere 

hakaret edenler o yarıĢma süresince antrenörlükten men edilirler. 

ç. Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS, ve 

Uluslararası kurallarını bilmek ve sporcularını yarıĢmalara bu kurallar çerçevesinde hazırlamakla 

yükümlüdürler. 

 

Karşılaşma Çeşitleri 

Madde 9. Atletizm faaliyetleri Resmi ġampiyonalar olarak tek Ģekilde ve Mental Reterdasyon 

sporcuları,Down Sendromlu sporcuları ve Otistik sporcular için üç ayrı kategoride icra edilir. 

1. Resmi Karşılaşmalar : 

b.Bölge ġampiyonaları: Her bölgede ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi bölgeler bir organizasyonda 

birleĢtirilerekte yapılabilir. Bir Sporcu bir koĢu,bir teknik branĢ ve bayrak yarıĢmaları olmak 

üzere en fazla 3 (üç)branĢta yarıĢabilecektir. Bölgelerin birleĢtirildiği Ģampiyonalarda her bölge 

sporcusu yanlızcakendi bölgesinin sporcusuyla yarıĢtırılır Tüm bölgeler yarıĢması 

sonuçlandırıldıktan sonra her branĢ tek listede en iyiden en kötüye sıralanır(örnek tüm bölgeler 

erkek 100m tek liste yapılır) ilk dört Türkiye ġampiyonasına davet edilir. Bölgelerde madalya 

sıralaması yaĢ katogorilerinin ilk 1-2-3 sıralamada yer alan sporculara verilir.(örnek 12 yaĢ altı 

erkek 100m tüm serileri koĢulduktan sonra 
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tek liste oluĢturulur en iyi ilk üçe madalya verilir. 

YaĢ kategorileri Bölge yarıĢmalarında Okul sporlarının yarıĢmalarda kullandığı yaĢ kategoreri 

uygulanacaktır. Türkiye Ģampiyonasında yaĢ uygulanmayacaktır. 

c.Türkiye ġampiyonası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge Ģampiyonalarının tümü 

sonucunda elde edilen tüm sonuçlar (branĢ branĢ) yaĢ kategorilerine bakılmaksızın iyiden 

kötüye doğru sıralandırılır. BranĢ için yaĢ kategorilerine bakılmaksızın sıralamada ilk 4 sırada 

yer alan sporcular katılır. Türkiye Ģampiyonalarında bir sporcu 1 koĢu ve bir teknik branĢta 

yarıĢabilir. 

 

Örnek:100 metrede 7 bölgenin 12 yaş altı, 13-14 yaş, 15-18 yaş ve 19+ serileri 

koĢulduktan 

sonra yaĢ aralığına bakılmaksızın iyiden kötüye doğru tek liste yapılır ve ilk 4 en iyi dereceye 

sahip sporcu Türkiye ġampiyonasına davet edilir. 

e.Uluslararası Müsabakalar: INAS gözetiminde çeĢitli uluslara bağlı milli, temsili ve 

Spor Kulüpleri arasında yapılan müsabakalardır. 

f.Tüm Atletizm faaliyetleri Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından hazırlanan 

talimat ve / veya genelge hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 

 

Yarışma Yöntemleri 

Madde 10. 

1. YarıĢmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde ĠNAS tarafından 

uygulanan kademelere göre yapılır. YarıĢmanın bütün sorumluluğu teknik kurulun 

kontrolündedir. 

2. Atletizmde; salon, pist ve saha yarıĢmaları, kros, dağ ve yol koĢuları- maraton, yürüyüĢ ve 

özel yarıĢmalar yer almaktadır. 

Atletizm yarıĢmaları aĢağıda belirtilen yaĢ kategorilerinde düzenlenir. 

Erkek ve Bayan Kategorileri: 

Erkek ve Bayan Kategorileri: 

12     yaş altı 

13-14       yaş 

15-18      yaş 

19 +         yaş 

3. Atletizm YarıĢmaları Sporcuların yaĢ ve derecelerine göre baĢvurulan sporcu sayısında sayı 

aranmadan seriler yapılarak sınıflandırılır. 

4. YarıĢmacılar iki baranĢ ve bayrak yarıĢına katılabilirler. INAS Kuralları geçerlidir. 

5. Atma ve atlama branĢlarında sporculara 3 hak verilir. ( YÜKSEK ATLAMA HARĠÇ) 

6. Atlama branĢında 12 yaĢ ve altı basma tahtası kullanılır. Basma tahtasına veya tebeĢirli 

alana ayağının ucunun iz bırakması gerekir. Gerisinde veya önünde yapılan atlayıĢlar geçersiz 

sayılır. Diğer katagorilerde INAS kuralları geçerlidir. 

7.Gülle atma branĢında bayanlarda yaĢ kategorisine göre 3-4 kilogram, erkeklerde yaĢ 

kategorilerinegöre 5-6-7.260 Kg lık gülle kullanılır. ( Atma branĢlarında ağırlık ölçüleri yaĢ 

katagorilerine göre statüde belirlenecektir. Türkiye ġampiyonasında gülle ağırlığı bayanlar için 4 

kg erkekler için ise7.266 kg olarak uygulanacaktır. 

8-YaĢlara göre yapılan sıralamada sporcunun seçtiği branĢta 4 sporcudan az sporcu varsa bir üst 

yaĢ kategorisinde yarıĢtırılır. Özel durumlarda ( Down ve Otizm ) gibi sporcu gruplarında 

serilerin oluĢmasında zorluk yaĢanırsa teknik kurul nihaiyi kararı verir. 

9. Milli takıma seçilmek için Türkiye Ģampiyonasına katılma zorunluluğu vardır. Lakin daha önce 

milli takım sporcusu olan bir sporcunun Ģampiyonaya katılamama mazeretini belgelendirip 

yeterliperformansı sergilediği takdirde bu Ģart aranmaz. 

10. Müsabakalarda yüzde 10 barajı yada ön performans uygulaması uygulanmayacaktır. 

11. Kısa mesafe koĢularında yarıĢmaların yapılacağı ilin fiziki koĢulları göz önüne bulundurularak 

takozdan çıkıĢ yada takozsuz çıkıĢ yapılacaktır. 

 

Atletizm Yarışma dalları 

Madde 11. 

YarıĢmaların çeĢitleri aĢağıda belirtilmiĢ olup, yarıĢmalar bu esaslara göre düzenlenir. 

Pist yarıĢmaları; 100m-200m-400m- 800m-1500m-3000m-uzun atlama-gülle atma- üç adım ve 

4x100m bayrak yarıĢmaları ( bay-bayan ayrı takım olarak yapılacaktır) her Ģampiyonada 

uygulanacaktır. YarıĢmaların salonda düzenlenmesi durumunda ĠNAS kuralları gereği mesafeler 

uyarlanır ve reglamanda ilgili kulüplere duyurulur. Salon yarıĢmaları: 60m-200m-400m-800m- 

1500m-3000m-uzun atlama-gülle atma-üç adım atlama- yüksek atlama-4x200m-4x400m 
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a) 5000m-10000m- disk-çekiç-cirit-yüksek atlama- sırıkla yüksek atlama. Bayanlarda 100m 

engelli-Erkeklerde 110 engelli 400m engelli 4x4 engelli 2000m engelli-3000m engelli alanlarında 

yapılacak yarıĢmaların düzenlenip düzenlenmeyeceğine yarıĢma öncesi branĢ teknik kurulu 

tarafından belirlenerek reglamanda ilgili kulüplere duyurulur. 

c) Çoklu yarıĢmalar ferdi veya puanlı (takım), reglamanda yayınlanması durumunda uygulanır. 

d) YürüyüĢ yarıĢmaları; reglamanda yayınlanması durumunda uygulanır. 

e) kros ve yol yarıĢmaları reglamanda yayınlanması durumunda uygulanır. 

 

Karşılaşma Kademeleri 

Madde 12. YarıĢmalara katılan takım sporcuların sayısına göre yarıĢma serileri belirlenir. 

 

Karşılaşmaların Organizasyonu 

Madde 13. Atletizm faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak Federasyon 

Teknik Kurulu tarafından hazırlanan programa uygun olarak yürütülür. 

 

Karşılaşmaların Tescili 

Madde 14.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Atletizm yarıĢmalarının resmi tescili 

Federasyon tarafından yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiĢ federasyon görevlisi 

yapar. 

 

Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

Madde 15. 

1. YarıĢmaların belirtilen saha ve saatte baĢlaması Ģarttır. Ancak zorunlu nedenlerle 

uygulanacak 

esaslar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a. Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koĢulları, kaza, 

hakemlerin ulaĢmaması vs.) yarıĢmalar ertelenebilir veya yer değiĢikliği yapılabilir. 

b. Zamanında yarıĢma pistine davet edilen sporcuların yarıĢ pistine gelmediği takdirde; o 

yarıĢa katılamazlar. 

c. Hakemler Atletizm yarıĢmalarının sporcuların sağlığı açısında sakıncalı gördükleri durumlarda 

Organizasyon Komitesi ile görüĢerek yarıĢmaları geri bırakabilirler. 

d. YarıĢmanın taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının ayrı ayrı veya birlikte 

hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri nedeni ile 

yarıĢmaların selametle devam ettirme imkanının ortadan kalkması durumlarında Hakem 

yarıĢmayı durdurabilir veya o seride yarıĢacak sporcuyu yarıĢtırmama hakkını kullanabilir. 

 

Antrenör ve Gönüllülerin sahaya girmeleri 

Madde 16. 

1. YarıĢma esnasında sporcunun yere düĢmesi halinde öncelikle antrenörler, Hakem veya Saha 

komiserinden onay almak koĢuluyla oyun alanına girerek sporcusuna yardım edebilirler. Bu 

istisna dıĢında antrenörlerin yarıĢ pistine hiçbir Ģekilde giremezler. 

2. YarıĢmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler sporculara yardım etmek 

amacıyla yarıĢ pistine girebilirler. Hakem, Saha komiseri veya federasyon temsilcileri 

gönüllülerin saha kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına izin verirler. 

 

Neticelerin ilan edilmesi 

Madde 17. 

1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS ve Uluslararası kurallarına uygun olarak 

oynanan ve tamamlanan yarıĢların kronometre derecelerini ve sonuçlarını hakemlerin yarıĢma 

kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır. 

 

Yarışmalara Alınmama 

Madde 18. 

1 YarıĢmalara alınmamayı gerektiren koĢullar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

a. Piste davet edilen sporcunun yarıĢ pistine gelmemesi, 

b. YarıĢmaya kıyafeti ile sahaya çıkmayan takımlar/sporcular, 

c. BaĢka spor kulüpleri oyuncularını oynatan takımlar/sporcular, 

d.YarıĢmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından yarıĢmanın tatil 

edilmesine neden olan takımlar/sporcular, 

e.Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak sporcu yarıĢtıran veya 

yeltenen takımlar/sporcular, 
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f. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin yarıĢmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve 

hakem tarafından yarıĢmanın tatil edilmesine neden olan takımlar/sporcular yarıĢmalardan men 

edilirler. 

 

Yarışma kıyafetleri 

Madde 19. 

1.Özel Sporcular Atletizm YarıĢmalarında hakem, antrenör ve sporcuların giyecekleri kıyafetler 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 

2 .Sporcu Kıyafetleri : 

a. Formalar; Atlet fanila, Kolsuz fanila, Yarım kollu fanila olacaktır. 

b. Atlet fanila içine yarıĢma ortamına göre beyaz veya forma ile aynı renkte kısa 

kollu fanila giyilebilir. 

c. Kısa ġort giyilecektir. 

d. Spor çorabı ve spor ayakkabısı giyilecektir. 

e. Takımlar/sporcular formalarına sponsorlarının reklamlarını alabilecekler, ancak alkollü içki, 

sigara, ilaç v.b. bağımlılık yapan ürün reklamları alınmayacaktır. 

f. Isınma periyodunda atletler eĢofman ile ısınmaları temel prensiptir. 

4. Antrenör kıyafetleri : 

Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı giymek zorundadır. 

5. Hakem kıyafetleri : 

Hakemlerin tümü Uluslararası federasyonların kurallarına uygun olarak giyinirler. 

 

Resmi Görevliler 

Madde 20. 

1. Özel Sporcular Atletizm yarıĢmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, karĢılaĢma 

hakemleri, saha komiseri veya Federasyon temsilcisidir. 

2. Bu belirtilen Resmi görevlilerin dıĢında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu husus 

sağlamaktan Federasyon Temsilcisi sorumludur. 

3. Atletizm yarıĢmalarında yeterli hakem bulundurulmak zorundadır. 

 

İtirazlar 

Madde 21. 

1. YarıĢmalarda takım/ferdi sporcular oyun kurallarının uygulanmasındaki ihlaller konularında 

itirazda bulunabilirler. 

2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için INAS Kuralları gereği 

200 Türk Lirasının karĢılamada görevli Federasyon yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu bedelin 

yatrılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz. 

3. YarıĢma baĢlamadan önce, antrenörün/antrenörlerin yapılabilecek itirazların yukarıda 

belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip yarıĢma cetvelinin Ġtiraz kısmına yazılarak 

imzalanmak suretiyle yapılır. 

4. KarĢılaĢma baĢladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları yada herhangi baĢka bir 

olay nedeniyle takım/sporcunun olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu itirazlar 

yarıĢmanın tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde yazılı olarak ve yukarıda 

belirtilen meblağın ilgili kiĢiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda gerekçeler belirtilmek 

zorundadır. 

5 Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Ġl Atletizm Temsilcisi, Federasyon 

Temsilcisi, Federasyon Teknik Kurul üyesi, Federasyon Ġl Temsilcisi) 15 dk. içerisinde 

değerlendirilerek karara bağlanır. 

6 Ġtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak kaydedilerek 

makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/fax çekilir. Ġtirazı haklı bulunması durumunda itiraz 

ücreti geri ödenir. 

 

Cezalar 

Madde 22. 

1. YarıĢmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 

2. YarıĢmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek yarıĢların selametle devamını 

engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dıĢına çıkartılır. 

3. Saha dıĢına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam ederek 

karĢılaĢmaya müdahaleye devam ederse saha/salon dıĢına davet edilir ve salon dıĢına çıkana 

kadar yarıĢmalar durdurulur. 

4. Sporcu ve antrenör 2 dk. içinde saha dıĢına ve salon dıĢına çıkmayı kabul etmez ve yerine 
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getirmez ise o sporcu ve antrenörün diğer yarıĢmalara alınmayacaktır. 

5. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenör bir sonraki müsabakada oynayamaz, sahaya 

çıkamaz. 

6. Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün yarıĢmaların diğer yarıĢlarında yer alıp almaması ile 

ilgili karar organizasyon komitesince ve Federasyon temsilcisinin de görüĢlerini alınarak verilir. 

7. Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu ve antrenörlerin diğer organizasyonlara 

katılımı ile ilgili kararı Federasyon birlikte vererek 7 gün içerisinde ilgili spor kulübüne yazılı 

olarak bildirir. 

 

Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular 

Madde 23. 

1. Yabancılar ile yapılacak yarıĢmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini korumaları ve 

milli takımı yurt içi ve dıĢında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili spor kulüpleri milli 

takım aday kadroya çağrılan sporcularının eğitimlerine ağırlık vereceklerdir. 

2. Milli takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların kendilerine belirtilen 

gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili spor kulübünün sorumluluğundadır. 

3. Davet edilmesine rağmen Milli müsabakalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalıĢmalarına 

katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza kuruluna sevk edilirler 

ve kendilerine bir ceza verilene kadar Spor Kulübü faaliyetlerine katılmasına izin verilmez. 

4. Milli Müsabaka ile il/bölge Ģampiyonalarının çakıĢması durumunda federasyon il/bölge 

Ģampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir. 

 

Teknik Toplantılar 

Madde 24. 

1, Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan karĢılaĢmalarla ilgili yapılacak 

teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan/geç katılan takımlar yarıĢmalara 

alınmazlar. 

2 Madde 24.1’de belirtilen gerekçelerle yarıĢmalara kabul edilmeyen takımlara harcırah 

ödenmez. Teknik Toplantılar mutlak suretle tutanak altına alınarak federasyona iletilecektir. 

 

Doping ve uyuşturucu ile Mücadele 

Madde 25. 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu çalıĢanları, resmi görevlileri, yöneticiler, sporcular 

ve bünyesinde yer alan tüm kiĢiler Doping ve gençleri zehirleyen uyuĢturucu ile mücadele 

konusunda ortak davranıĢ içersinde olmakla yükümlüdürler. 

Ġl/Bölge/Türkiye Ģampiyonalarında yer alan sporcular, antrenörler ve idareciler Uluslararası 

Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler için uygulanan doping 

talimatlarını bilmek zorundadırlar. 

 

Tertip Kurulları 

Madde 26.Müsabakaların Tertip Kurulları: 

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü müsabakanın 

tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür. 

Müsabaka Yürütme Kurulları’nın Görev ve Yetkileri; 

a.Müsabakalara girecek takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini tespit etmek 

b. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak, 

c.Müsabakalarda çıkacak idari anlaĢmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara bağlamak, 

ç.Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiĢ yarıĢların 

günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek, 

d.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum var ise 

ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek, 

e.Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaĢılan yarıĢmaların tehirine karar vermek. Müsabaka 

saatinde tehir kararı Teknik kurulla müsabakanın baĢhakemine aittir. Müsabakaların devamı 

sırasında doğacak anormal hallerde karĢılaĢmanın sonuçlandırılması hususunda karara 

bağlamak, 

h. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde Ġllerce tertip edilecek müsabakaların hakemlerini 

tayin etmek, 

ı. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile onaylanmıĢ 

teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiĢ kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin aldıkları 

dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek, 

i.Ġllerin Özel Sporcular Atletizm faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular Atletizminin kalkınması 
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ve yaygınlaĢması için gerekli giriĢim ve çalıĢmaları yapmak, 

j. Uluslararası spor federasyonlarda değiĢen Atletizm kurallarını federasyona bildirmek ve 

uygulanması için tedbir almak. 

 

Talimatta Yer Almayan Konular: 

Madde 27. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, genelge ve 

Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve onayı ile uygulanır. 

Yürürlük 

Madde28. Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 29. Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu 

yürütür. 

 

 

 

 

Birol AYDIN    Sadettin AKÇĠ     Aydın KOÇ 

Federasyon BaĢkanı   BaĢkan V.     AsbaĢkan 

 

 

 

 

Süleyman CAN    Efkan KORKMAZ   Hüsniye ERDOĞAN 

AsbaĢkan     AsbaĢkan     AsbaĢkan 

 

 

 

 

Enser KURT     N.Tomris MĠSER   Kubilay KIZILBUĞA 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

Mestan KOCA    Fatih OLĞUN    Ahmet YILDIRIM 

Yönetim Kurulu Üyesi  Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

Yunis KABĠL     Cevdet ĠġBĠTĠRĠCĠ    Necla GÖKTAġ 

Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi   Yönetim Kurulu Üyesi 

 

 

 

 

 

 
 


