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YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ:27.06.2022 

KARAR NO : 9.  Maddenin 8 Bendi  

 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

BİNİCİLİK YARIŞMA TALİMATI 
Amaç 

Madde 1: Bu talimatın amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 
düzenlenecek Özel Sporcular Binicilik  yarışmaları ile bu yarışmalara 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 yurtdışında yapılacak bütün resmi ve özel binicilik 
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 Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî Gazete ’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 
Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 19/07/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma 
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

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 Başkanı : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını,  

İl Müdürlüğü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Müdürü   : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürünü, 

İlçe Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü, 

İlçe Müdürü  : Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürünü, 

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

VIRTUS   : Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu, 

Özel Sporcu  : Down, Otizm ,Mental 

Teknik Kurulu  : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu binicilik  Teknik Kurulunu, 

       Yarışma Heyeti       : Federasyon yetkilileri tarafından belirlenen Özel Eğitim Öğrt. 

                            Psikolog      

Kategori   : Sporcuların yaş, cinsiyet ve engel durumuna sınıflandırmalarını, 

Federasyon il Temsilcileri: Federasyon İl Temsilcisini 

Gönüllü: Karşılaşmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Özel Sporcular 
Spor Federasyonu İl Temsilcileri tarafından görevlendirilen kişi/kişiler,İfade eder. 

Yarışma Sezonu 
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Madde- 5 Federasyonun yarışma sezonu 1 Ocak – 31 Aralık olarak uygulanır. 

Yarışmalara Katılacak Takımlar 

Madde-6 Özel Sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu yaşamalarını 
sağlamak, arkadaşlıklarını geliştirmek, toplumdan ayrı olmadıklarını yaşatmak ve binicili branşını  
yaygınlaştırarak milli takımlarımızın  ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcu-(ları) belirlemek 
amacıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyona kayıtlı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüklerince tescili yapılan Özel Sporcular Spor Kulübü takımlarıdır. 

• Engel Grupları: Mental, Down ve Otizm. 
• Müsabakalara kulüpler 2 Sporcu (Kız-Erkek ve engel durumu ayrımı yoktur), 1 Antrenör 

veya İdareci olmak üzere en fazla toplam 3 kişi ile katılım sağlayabileceklerdir. 

• Milli takım sporcuları kulüp kontenjanına dahil değildir. 

Müsabakalara Katılacak Sporcular 

Madde-7 

1. Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır. 

a. Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak, 

b. Herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş olmak, 

2. Yarışmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır. 

a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 
davranışlarıyla Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, 
hakemlere ya da rakiplerine hakaret eden sporcular Müsabaka 
Başhakemi/hakeminin ve federasyon Temsilcisi/yetkilisi/teknik kurulun vereceği 
rapor doğrultusunda yarışmalardan ihraç edilebilirler. 

b. Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı tespit edilen sporcular diskalifiye 
olur. Antrenörler sporcularının gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla 
sorumludurlar. 

Yarışmalara Katılacak Antrenörler 

Madde- 8 

1. Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulüplerince isimleri bildirilen antrenörler 
yarışma alanında antrenman(ısınma) saatlerinde sporcularına antrenman yaptırabilir. 
Yarışma esnasında sırası gelen sporcusunu sporcu irtibat hakemine teslim etmek 
zorundadır. 

2. Antrenörlerin sorumlulukları; 

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

b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler. 

c. Söz ya da davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllere, hakemler ya da 
izleyicilere hakaret edenler o müsabaka süresince antrenörlükten menedilirler. 

d. Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların(derece) 
sporcunun kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 

 

 

 

Yarışma  

 

Madde- 9 
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• Yarışmaya  katılacak sporcu kadrosu www.tossfed.gov.tr sitesinde ilan edilir. Başvurucu 
süreci başlar. 

• Baraj geçemeyen sporcu ve idareciye /antrenöre yol ve harcırah masrafları ödenmez.  

• Müsabakalar sonunda herhangi bir ödüllendirme yapılmaz. 

a. Uluslararası Müsabakalar: 

• Sporcularımızın VIRTUS  Uluslararası Federasyonların gözetiminde çeşitli uluslara bağlı 
milli, temsili ve Spor Kulüpleri arasında yapılan müsabakalara katılabilmeleri için Özel 
Sporcular Spor Federasyonunun düzenlemiş olduğu Türkiye şampiyonasında belirlenen 
barajları geçmiş olması, Milli Takım Aday Kadro Belirleme yarışlarında belirlenen ve 
istenilen barajları geçmiş olması gerekmektedir. Buna istinaden Federasyon başkanı, 
Yönetim Kurulu ve Teknik Kurul kararı ile milli takım kafileleri belirlenir. Belirlenen 
milli takımın takibi Teknik kurul tarafından yapılır. 

2. Özel Karşılaşmalar: 

Spor Kulüplerinin sporcularının faaliyetlerinin artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer 
illerdeki spor kulüpleri ile yapacakları müsabakalardır. Bu müsabakalardaki sağlık ve güvenlik 
konuları ilgili hususlar spor kulüplerinin sorumluluğunda olup, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü ve Federasyondan tarafından izin alınmak zorundadır.  

 Yarışmalar : 

• Binicilik yarışmalarında federasyonun görevlendireceği özel eğitim öğretmenlerinden ve 
psikologlardan destek alarak sporcuların engel durumuna göre yarışma şekli ve 
yarışmalarda yer alacak at cinslerine karar verilecektir. 

• Özel sporcularımızın fizyolojik ve psikolojik durumları dikkate alınarak yarışma süreleri 
belirlenecektir. 

•  Özel sporcuların (Otizm , down ve mental) fiziki ,  psikolojik ve mental durumları göz 
önünde bulundurularak;  uyum, atları tanıma , alışma ve antrenman yapabilmeleri 
müsabakalardan kaç gün önce yarışma alanında olmalarına    federasyon yetkililerince 
karar verilecektir. 

• Yarışmalarda binicilik Federasyonunca uygun görülmüş  ve ilan edilmiş spor kıyafetleri 
giyilecektir. 

• Yarışmalarda Binicilik Federasyonu tarafından ilan edilen disiplin ve müsabaka kurulları 
geçerli olacaktır. 

• Yarışmalarda Binicilik federasyonu tarafından tanımlanan at tür, cinslerin vb. ‘TOSSFED 
Binicilik Teknik Kurulunca ve/veya yarışma  heyeti tarafından  belirlenen atlar 
kullanılacaktır. 

• Yarışmalarda kullanılacak olan atlar    Teknik Kurulunca ve/veya yarışma  heyeti tarafından  

İlgili kurum/kuruluşlardan Atlara yapılmak üzere  doping testi isteyecektir. 

 

Yarışmaların Organizasyonu 

Madde-10 Özel Sporcular Binicilik  faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak 
Federasyon Teknik Kurul üye/üyeleri tarafından hazırlanan ve federasyon tarafından yayınlanan 
programa uygun olarak yürütülür. 

 

 

 

Yarışmaların Tescili 

Madde-11 Özel Sporcular Binicilik  Resmi karşılaşmalarının tescili Federasyon tarafından 
yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş Federasyon Binicilik teknik kurul üye/üyeleri 
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veya organizasyon kurulu yapar. 
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Yarışmaların  Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

Madde-12 Yarışmaların  belirtilen yer ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu nedenlerle 
uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a. Organizasyon teknik kurul üye/üyeleri tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koşulları, kaza, 
hakemlerin ulaşamaması vs.) Yarışmalar ertelenebilir veya yer değişikliği yapılabilir. 

b. Organizasyon teknik kurul üye/üyeleri yerini değiştirdiği karşılaşmaları ilgili taraflara 1 saat 
önceden bildirmelidir. 

c. Zamanında yapılması gereken yarışma için havuza geldiği halde yarışması başlamış ve 
sırası gelmiş sporcu irtibat hakemine ulaşmamış ise sporcu müsabakaya giremez. 

d. Hakemler müsabakanın yapılması sporcuların sağlığı açısından sakıncalı gördükleri 
durumlarda teknik kurul üye/üyeleri ile görüşerek yarışmaları erteleme hakkına sahiptir. 

Resmî sonuçların İlan Edilmesi 

Madde- 13 

1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, VIRTUS ilgili diğer ulusal ve uluslararası 
federasyonların oyun kuralları uygun olarak yapılan ve tamamlanan yarışmaların sonuçları 
açıklanması  ile kesinlik kazanır. Federasyonunun resmi sitesinde yayınlanır. 

2. Özel yarışmalarda sonuç çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

1. Antrenör Kıyafetleri: Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile müsabaka başlamadan 
önce havuz kenarında, ısınma süresinin bitim anonsu ile sporcularını havuzdan çıkartmak 
suretiyle havuz kenarından ayrılmak zorundadırlar. 

2. Hakem Kıyafetleri: Hakemlerin tümü (sekretarya hakemleri dahil) INASFID ve FİNA 
kurallarına uygun olarak giyinirler. 

Resmi Görevliler 

Madde-14 

1. Özel Sporcular Binicilik yarışmalarındaki resmi görevliler; Sağlık Ekibi, yarışma hakemleri, 
teknik kurul ve federasyon yetkilileridir. 

2. Bu belirtilen resmi görevlilerin dışında yarışma alanında  hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu 
hususu sağlamaktan Federasyon yetkilileri ve teknik kurul sorumludur. 

3. Herhangi bir nedenle yarışmalara gelemeyen hakemin yerine görevli teknik kurul 
üye/üyelerinin de onayladığı başka bir hakem atanır ve yarışmaların yapılması sağlanır. 

İtirazlar 

Madde-15  

1. Yarışmalarda Sporcu/takımlar yarışma kurallarının uygulanmasındaki ihlaller, hakem 
kararları, kural hataları ya da herhangi başka bir olay nedeniyle sporcunun/takımın 
olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. 

2. Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Federasyon tarafından görevli Teknik 
Kurul üye/Üyesi ve Başhakem) 30 dakika içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. 

3. İtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak kaydedilerek 
makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/faks çekilir. 

Cezalar 

Madde- 16 

1. Yarışmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 

2. Yarışmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek yarışmanın selametle devamını 
engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek yarışma dışına  çıkartılır. 
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Milli Karşılaşmalar ve Milli Sporcular 

Madde-17 

1. Yabancılar ile yapılacak yarışmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini korumaları 
ve milli takımı yurtiçi ve dışında 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 Kulüpleri sorumluluğundadır. 

3. Davet edilmesine rağmen Milli karşılaşmalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalışmalarına 
katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza kuruluna sevk 
edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Spor Kulübünün federasyon faaliyetlerine 
katılmasına izin verilmez. 

Teknik Toplantılar 

Madde-18 

1. Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan yarışmalarla ilgili yapılacak 
teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan/geç katılan takımlar 
yarışmalara alınmazlar.  

2. Belirtilen gerekçelerle yarışmaya kabul edilmeyen sporcu/takımlara harcırah ödenmez. 

3. Teknik Toplantılar mutlak suretle tutanak altına alınarak federasyon yetkililerine ve 
toplantıya katılan tüm kulüp antrenörlere imzalatılır. 

Doping ve Uyuşturucu ile Mücadele 

Madde-19  Özel Sporcular Spor Federasyonu çalışanları, resmi görevlileri, yöneticiler, 
sporcular ve bünyesinde yer alan tüm kişiler Doping ve gençleri zehirleyen uyuşturucu ile 
mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler. 

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde- 20 Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, genelce 
ve Uluslar arası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve onayı ile uygulanır. 

Yürürlük 

Madde-21 Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde-22 Bu Talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyeleri yürütür. 
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