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YÖNETİM KURULUNUN 

KARARI KARAR TARİHİ : 20/09/2014 
KARAR NO   : 15 

 
TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

CİMNASTİK MÜSABAKA TALİMATI 
        Amaç :  

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

Cimnastik müsabakaları ile bu müsabakalara hazırlık amacıyla düzenlenen organizasyonun 

planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile bu faaliyetlerin INAS kurallarına uygun olarak 

yönetilmesini, bununla ilgili çeşitli organizasyonların yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.  

       

        Kapsam :  

Madde 2. Ülkemizde ve yurtdışında yapılacak bütün resmi ve Özel Sporcular Cimnastik 

Müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelebilecek her türlü itirazların karara 

bağlanmasındaki usül 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 Resmi 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, 

INAS                  :Uluslararası Zihinsel Engeliler Spor Federasyonu,  

Özel Sporcu             :Zihinsel Engelli Sporcuları, 

Teknik Kurulu          :Cimnastik yarışmalarını yönetmekten sorumlu kurulan kurulları ifade eder. 

KATEGORİ               :Sporcuların yaş, cinsiyet ve engel durumuna göre sınıflandırma yapılması, 

 

FEDERASYON CİMNASTİK TEMSİLCİLERİ : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 

cimnastik yarışmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini ve uluslararası karşılaşmalara 

hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmış kişi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri 

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

Sporcular Spor Federasyonu İl temsilcileri tarafından görevlendirilen kişi/kişiler 

İfade eder. 

 

Yarışma Sezonu  

Madde- 4 Federasyonun yarışma sezonu 1 Ocak – 31 Aralık olarak uygulanır. 
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Yarışmalara Katılacak takımlar  
Madde 5. Özel sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu 

yaşamalarını sağlamak, arkadaşlıklarını geliştirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını 
ispatlamak maksadıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyon tarafından tanınan 

Spor kulüplerinin cimnastik takım veya takımlarıdır.  
       Takımların Kadro Yapıları  

Madde 6.  

1.Cimnastik faaliyetlerine katılacak takımların resmi karşılaşmalara çıkacak kadroları 
CSAT puanları ve yarışma aletleri hizalarında belirtilmek suretiyle, her yarışmadan en geç 15 

gün öncesinde Federasyona bildirir. Şampiyonaların Federasyon yetkililerinin veya Tertip 
komitesinin alacağı karara göre grupları belirlemek maksadıyla da seviye tespiti yapılabilir.  

2.Yaş grupları ve yetenek seviyelerine göre yarışmaların yapılacağı kategoriler belirlenir 

ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak “Teknik toplantı”larda açıklanır.  
       Yarışmalara Katılacak Sporcular  

Madde 7.  
1. Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır.  
a.  Sekiz yaşından büyük olmak,  

b. Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak,  
c.Spor kulübü adına  federasyona  yarışmalarına  katılacağına  dair  ilan tarihinde  bilgi 

katılım formunu göndermiş olmak 
d.Temsil edeceği kulüp adına o dönem için vize edilmiş sporcu lisansına sahip olmak  

e. Herhangi bir nedenle karşılaşmalardan men edilmemiş olmak,  
f. En geç 30 gün içinde CSAT uygulanmış olmak  
2. Yarışmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır:  

a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 
davranışlarıyla diğer Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, hakemlere 

ya da rakiplerine hakaret eden sporcular müsabakanın kalan maçlarında Müsabaka hakeminin 
ve Federasyon temsilcisinin vereceği rapor doğrultusunda turnuvadan ihraç edilebilirler.  

b. Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye olur. 

Antrenörler sporcularını gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla sorumludurlar.  
3.Her sporcu, İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından onaylanmış Fotoğraflı Lisanslar 

ile müsabakalara iştirak edebilirler.  
4.Lisansı olmayan sporcu müsabakalarda yarışamaz.  
Yarışmalara Katılacak Antrenörler  

Madde 8.  
1.Cimnastik yarışmalarında görev alacak antrenörlerde “Cimnastik antrenörü” veya’’ özel 

eğitim cimnastik antrenörü’’ belgesi aranmaz.  
2.Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulüplerince isimleri bildirilen 

öğretmen/eğiticiler takımlarının başında sahaya çıkabilirler.  

3.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, gönüllülere, hakemler yada 

izleyicilere hakaret edenler o turnuva süresince antrenörlükten men edilirler.  

d.Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS, 
Özel Olimpiyat Oyunları kurallarını bilmek ve sporcularını yarışmalara bu kurallar çerçevesinde 

hazırlamakla yükümlüdürler.  
e.Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun 

kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur.  

f.Antrenörler dürüst davranarak sporcuları Sınıflandırma yarışmaları ve/veya finallerde 
maksimum gayret göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan antrenörler 

turnuvadan ihraç edilebilir  
Karşılaşma Çeşitleri  
Madde 9.Özel Sporcular Cimnastik faaliyetleri iki şekilde icra edilir.  

1. Resmi Karşılaşmalar :  
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a.İl Şampiyonaları: Spor İl Müdürlüğü Teşkilatı’nca o ile ait takımların müsabakalara 
hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır.  

b.Türkiye Şampiyonası: 2012 yılı Federasyonun Faaliyetlerine tescili yapılmış ve 
Federasyon 2014 faaliyetlerinde cimnastik branşına katılacağını bildiren kulüplerin katılım 

formunu doldurarak başvurması ile Federasyon’un uygun gördüğü takdirde davet edilir. 
Katılım için müracaat eden kulüpler en fazla iki sporcu ile faaliyetlere katılabilirler. 

c.Uluslararası Müsabakalar: INAS ve Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 

gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili ve Spor Kulüpleri arasında yapılan 
müsabakalardır.  

d.Tüm Cimnastik faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya genelge 
hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir.  

2 .Özel Karşılaşmalar  

Spor Kulüpleri sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer illerdeki 
Spor Kulüpleri ile yapacakları ikili karşılaşmalardır. Yarışmanın adil olması gerekir. Bu 

yarışmalardaki sağlık ve güvenlik konuları, ilgili Spor Kulüplerinin sorumluluğundadır.  
 
Yarışma Yöntemleri  

Madde 10. 
1.Cimnastik yarışmaları artistik ve ritmik olmak üzere 2 branşta yapılır. 

2.Yarışmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde belirlenen ve 
teknik toplantıda açıklanan kademelere göre yapılır.  

3.Kademeler yaş ve cinsiyete göre belirlenir.  
4.Müsabakalar tek erkek ve tek bayan ferdi yarışmalar şeklinde yapılır.  

        5. Müsabakalarda teknik komitenin belirlediği kontenjanlara göre genel tasnif takım 

sıralaması oluşturulur 

Cimnastik Yarışma Kuralları  
Madde 11.  

1.Karşılaşmalarda aşağıdaki durumlar dışında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 
INAS ve Özel Olimpiyatlar(SOI)tarafından kabul edilen ve onaylanan kurallar uygulanır.  

 
        2. Yarışma serileri Artistik  cimnastik ve ritmik cimnastik hakem talimatnamesi 
çerçevesinde  yarışmayı yönetecek hakem komitesi ve teknik kurul tarafından ilgili kurallar 

çerçevesinde seviyelere göre puantajlanarak not barajları belirlenerek  teknik toplantı 
sırasında kulüp sorumlularına bildirilir. Bu kurallar ve puantajlama ilgili cimnastik teknik 

kurulunun ve  hakem komitesinin sorumluluğunda ve yetkisinde her yarışma öncesi 
yenilenebilir. 
 

 
Uygulanacak yarışma aletleri  

Madde 12. 
1-Ritmik Cimnastik 
A .B. Seviyelerde  Yarışma Aletleri           1.Seviye Yarışma Aletleri 

    1.İp                                                           1.İp 
    2.Çember                                                   2.Çember 

    3.Top                                                         3.Top 
    4. Kurdele                                                  4.Kurdele 
2. Seviye Yarışma Aletleri                         3.Seviye Yarışma Aletleri 

    1.Çember                                                   1.İp 
    2.Top                                                         2.Top 

    3.Labut                                                      3.Labut 
    4.Kurdele                                                   4.Kurdele 

        Grup Yarışma Aletleri 

           1.Aletsiz Seri (4 Sporcu)    2.Top (4 Sporcu) 
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2-Artistik Cimnastik 
1. 2. 3. ve 4. Seviyelerde Yarışma Aletleri  

1.Yer (Bayan-Erkek)  
2.Kulplu Beygir (Erkek)  

3.Halka (Erkek)  
4.Tramplen (Bayan-Erkek)  
5.Paralel Bar (Erkek)  

6.Asimetrik Paralel (Bayan)  
7.Barfiks (Erkek)  

8.Denge (Bayan)  
Bayan –Erkek Karışık Yarışma Aletleri (Sadece A Seviyesi)  
   1.Atlama (Vaulting)  

   2.Denge  
   3.Yer  

   4.Yuvarlanma (Tumpling)  
   5.Barfiks  
 

Yarışma Yaş Kademeleri ve Yarışma Seviyeleri  
Madde 13.  

   1.Yarışma serileri, yaş ve seviyelere ayrılarak yapılır  
   2.Yarışmalara katılan takım sayısına göre yaş gurupları belirlenir.  

   3.Cimnastik yarışmalarında aşağıdaki yaş grupları baz alınır.  
   a. 8-11 yaş grubu  
   b. 12-15 yaş grubu  

   c. 16-21 yaş grubu  
   d. 22 yaş üstü grubu  

*Açık yaş grubu: gerektiğinde gruplar arası birleştirme yapılabilmekte ve minimum 
yarışmacı sayısı sağlamak için ayrılan gruplardır.  

4.Yarışmanın:  

1.Artistik Cimnastikte 5 seviyesi vardır.  
a. A seviyesi ( Ayakta tedavi edilebilen v.b sorunları olan cimnastikçiler için zorunlu 

seriler.Ancak bunlar Motor aktiviteleri faaliyet programı için çok ileri seviyededir)  
b. 1. Seviye (Yeni başlayanlar için zorunlu seriler)  
c. 2. Seviye (Orta seviyedekiler için zorunlu seriler)  

d. 3. Seviye (İleri seviyedekiler için zorunlu seriler)  
e. 4. Seviye (İsteğe bağlı hareketlerle (serbest seriler) oluşturulmuş ve 3. seviye ile 

birlikte uygulanan ileri düzey)  
2.Ritmik Cimnastikte 5 seviyesi vardır.  
a. A seviyesi ( Ayakta tedavi edilebilen v.b sorunları olan cimnastikçiler için  oturarak 

serilerin yapıldığı zorunlu seriler. 
b. B seviyesi ( Ayakta tedavi edilebilen v.b sorunları olan cimnastikçiler için zorunlu 

seriler.Ancak bunlar Motor aktiviteleri faaliyet programı için çok ileri seviyededir)  
c. 1. Seviye (Yeni başlayanlar için zorunlu seriler)  
d. 2. Seviye (Orta seviyedekiler için zorunlu seriler)  

e. 3. Seviye (İleri seviyedekiler için zorunlu seriler)  
 

Yarışma Kıyafetleri  
Madde 14.  
a.Bayan cimnastikçiler, uzun kollu mayo giymeli, bacaklar çıplak olmalı ve ayaklarına 

cimnastik patiği giymeli veya çıplak ayakla yarışmalıdır. Çıplak ayakla ten rengi külotlu 
çorapların kullanılmasına izin verilir ancak bu tavsiye edilmemektedir. Sıcaklık izin verirse kısa 

kollu mayo giyilebilir. Sportif görüntüye uygun olmayan giysiler(aşırı sırt açıklığı, T slipler ve 
transparan giysiler vb.) uyarı ve puan kesintisine neden olur. İzin verilen tek mücevherat 
minik küpedir.  
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b.Erkek cimnastikçiler, kolsuz üstler (mayolar) ve yarışmanın türüne göre uzun 
cimnastik pantolonları veya şort giymelidir. İçeri sokulan t-shirtler kolsuz üstler ile 

değiştirilebilir. Cimnastikçiler çorapla, cimnastik patiği ya da çıplak ayakla yarışabilir.  
 

Güvenlik Önlemleri:  
Madde15. Yarışmaların sporcuların sağlığını ve güvenliğini koruyacak titizlikte yapılması 

esastır. Bunun için her türlü önlem alınmalıdır. Güvenlik sorumluluğu herkesi kapsamakla 

birlikte öncelikli olarak sporcunun antrenörüne aittir.  
 

Sporcu Çıkış Sırası  
Madde16. Yarışmalara katılacak sporcuların ve kulüplerin hangi aletlerde ve hangi 

sırayla yarışacakları teknik toplantıda kura ile belirlenir . 

 
Yarışma süreleri  

Madde 17.  
1.Özel sporcular cimnastik yarışmaları esnasında sporcu hazırlanan seriyi belli bir süre 

olmaksızın uygular. Sporcunun yarışma sırasında yaptığı hareket hataları seriyi baştan 

tekrarlanmasını gerektirmeyecek bir sürede serisini tamamlar  
2. Her sporcu kendi serisini hazırlar ve sunar.  

 
 

Yarışma organizasyonu  
Madde 18. Özel Sporcular Cimnastik faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak 

Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan programa uygun olarak yürütülür. Cimnastik 

yarışmaları, yarışmaların durumlarına göre federasyonca oluşturulacak kurullarca yönetilir. Bu 
kurullar:  

 
a. Organizasyon Kurulu  
b. Yarışma yönetimi  

 
Organizasyon Kurulu  

Madde 19.Ülke içinde yapılacak Tüm yarışmaların hazırlıklarını yapmak ve yürütmek 
üzere Federasyon Başkanının başkanlığında yarışmanın yapıldığı ilin il müdürü ve Federasyon 
Başkanınca belirlenecek üyelerin oluşturduğu bir kuruldur.  

 
Yarışma Yönetimi  

Madde 20.Yarışmaların teknik, ulusal ve uluslararası kurallara uygun yönetilmesini 
sağlamak üzere yarışma hakem jürisi,Başhakem(D1 hakemi), hakemler, yarışma yönetmeni 
ve bilgi işlem görevlilerinden oluşan yarışma yönetimi belirlenir.  

 
Resmi Görevliler  

Madde 21.  
1.Özel sporcular Cimnastik yarışmalarındaki resmi görevliler; organizasyon kurulu,teknik 

kurul ,yarışma yönetimi ,sağlık ekibi, masa görevlileri,spiker,müzik teknisyeni, saha komiseri 

,gözlemci veya Federasyon temsilcisidir.  
2.Bu belirtilen Resmi görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu 

hususu sağlamaktan yarışma yönetmeni   sorumludur.  
3.Herhangi bir nedenle yarışmaya gelemeyen hakemin yerine federasyon temsilcisinin de 

onayladığı başka bir hakem atanır ve yarışmanın devamı sağlanır.  

 
Yarışma Yönetmeni  

Madde 22. Federasyonun ilgili yarışmanın genel gidişini sağlamak ve yarışmalara katılan 
idareci antrenör, sporcu ile yarışma görevlilerinin sevk ve idaresini sağlamak için en az milli 
hakem düzeyinde olanlar arasından görevlendirdiği kişidir. Yarışma yönetmeni gerekli 

gördüğünde kendisine yardımcı olmak üzere,salon yönetmeni,grup yönetmeni, ve müzik 



TÖSSFED CİMNASTİK MÜSABAKA TALİMATI   
 6 

 

teknisyeni ve spiker ile gerekli gördüğü diğer hizmetler için yeterli sayıda personel 
görevlendirir.  

Yarışma Düzeni  
Madde 23. Cimnastik yarışmalarında branşın özelliğine göre aşağıdaki kurallar 

doğrultusunda davranılır.  
a.Yarışmalara açılış töreni ile başlanır. Açılış konuşması, İstiklal Marşı,saygı duruşundan 

sonra önce hakemler yerlerine alınır Hakemlerin yerlerine yerleşmelerinden sonra,yarışmaya 

katılacak sporcular ve antrenörler müzik eşliğinde ilgili aletin hakem heyetinin önüne gelerek 
selam verir Baş hakemin başla komutuyla INAS , Special Olimpics  kurallarında belirtilen süre 

kadar ısınma süresi başlar Isınma süresi bitiminde,daha önce kura ile belirlenmiş sıraya göre 
sporcular yarışmaya başlarlar . 

 b.Artistik  cimnastik ve ritmik cimnastik hakem talimatnamesi çerçevesinde yarışmalar 

ilgili branşın baş hakeminin yönettiği hakem  komitesi tarafından yönetilir ve puantaja uygun 
notlandırılır. 

c.Sporcular, baş hakemin başla işaretiyle selamı verdikten sonra yarışmaya başlar. 
Yarışmanın bitiminde tekrar başhakemi selamlayarak yerine geçer.  

d.Antrenörler Sporcuların kullandıkları ellik,bileklik, patik gibi aletler ile ritmik 

cimnastikte kullanılacak (ip ,çember,top,labut,kurdele )aletlerin  emniyetinden sorumludurlar  
e.Yarışma yönetmeni, yarışma sahasının düzenini sürekli kontrol eder. Salon düzenini 

bozanları uyarır. Uyarısına rağmen aynı davranışı gösterenler salondan çıkarılır.  
f.Yarışma hakem jürisi de yarışma düzenine aykırı davranışta bulunan sporcu ve 

antrenörleri uyarır  
g.Yarışma yönetmeni jürinin de görüşü ile basın için ayrı yerler ayırır.  
h.Not ilanı bilgi işlem görevlisi ile saha içi haberleşmede olanaklar ölçüsünde elektronik 

araçlar kullanabilirler . 
j.Cimnastik yarışmalarında antrenörü başında olmayan sporcular yarışmaya alınmazlar  

 
Bilgi İşlem Görevlisi  
Madde 24.Yarışmaların puanlama sistemini düzenli olarak kaydetmek sıralamak ve 

derecelendirmek, sonucu ilan etmek üzere yarışma yönetimine bağlı olarak bilgi işlem 
görevlisi atanır.  

 
Neticelerin ilan edilmesi  
Madde25.  

1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INAS, Özel Olimpiyatlar  kurallarına uygun 
olarak yarışılan ve tamamlanan müsabakaların sonuçları hakemlerin yarışma 

kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.  
2. Yarışma sonuçları yarışma hakem jürisi ,başhakem ve teknik kurul başkanının 

onayından sonra yarışma yönetmeni tarafından ilan edilir. 

 
Müsabakaların Tescili  

Madde 26. Özel Sporcular Cimnastik resmi yarışmalarının tescili Federasyon tarafından 
yapılır. Bu tescili yarışma yönetmeni federasyon temsilcisi ile birlikte yapar. Şampiyona ile 
ilgili rapor ve  hakem tutanaklarını federasyona bildirerek müsabaka derecelerini Federasyon 

internet sayfasında yayınlatır.  
Müsabakaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi  

Madde 27.  
1.Yarışmaların belirtilen yerde ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu nedenlerle 

uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir.  

a.Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koşulları, kaza, 
hakemlerin ulaşamaması vs.) yarışmalar ertelenebilir veya yer değişikliği yapılabilir.  

b.Takımların birbirleri ile anlaşmaları durumunda da yarışma geri bırakılamaz.  
c.Geri bırakılan yarışmalar aynı sıra ile yapılır. Organizasyon komitesi yerini değiştirdiği 

müsabakaları ilgili taraflara 1 saat önceden bildirmelidir.  
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d.Hakemler yarışmaların yapılmasını sporcuların sağlığı açısından sakıncalı gördükleri 
durumlarda Organizasyon Kurulu  ile görüşerek yarışmayı geri bırakabilirler.  

f.Yarışmaya katılan taraflarından birinin yönetici, antrenör veya sporcularının ayrı ayrı 
veya birlikte hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri 

nedeni ile yarışmanın selametle devam ettirme imkanının ortadan kalkması durumlarında 
hakem yarışmayı durdurarak erteleyebilir. Bu durumda Organizasyon Komitesi Federasyon ile 
görüşerek yarışmanın tekrarına veya hükmen tamamlanmasına karar verir.  

Müsabakalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi  
Madde 28. 

1.Takımların/Sporcuların müsabakalar için sahaya çıkarabilecekleri sporcu ve kenar 
yönetime ilişkin kadroları aşağıdaki gibi oluşturulur.  

a.Resmi karşılaşmalara katılacağı bildirilen sporcular iştirak edebilir. Resmi 

organizasyonlarda bu sayıyı Federasyon belirleyerek takımlara bildirir.  
b.Müsabakalarda yarışan sporcular kız, erkek ayrı ayrı olarak oluşturulabilir.  

c.Her karşılaşma öncesinde kenar yönetimde bulunacak antrenör ve İdareci/bakım 
görevlisinin isimleri sporcu isimleri ile birlikte 30 dk. önceden bildirilmek zorundadır. Listede 
ismi olmayan sporcu ve kenar yönetimin sahaya girmesine izin verilmez.  

d.Sporcuların isimleri organizasyondan önce CSAT puanları ile bildirilen oyuncular 
olacaktır. Aksi durumda yarışmalarına izin verilmez.  

 
Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri  

Madde 29.  
1.  Karşılaşma esnasında serinin ifası sırasında sporcuların yere düşmeleri halinde 

öncelikle antrenörler Hakem veya Saha komiserinden onay almak koşuluyla oyun alanına 

girerek sporcusuna yardım edebilirler. Bu istisna dışında serinin ifası sırasında antrenörler 
oyun alanına hiçbir şekilde giremezler,sporcularına sesli talimatlar veremezler.  

       2. Aletli cimnastikte sporcu güvenliği için gerekli durumda antrenör alet altında kısa 
süreli hazır durabilirler. 

3. Karşılaşmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler antrenör ile birlikte 

oyun alanına girerler. Hakem, Saha komiseri veya Federasyon temsilcileri gönüllülerin saha 
kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına izin verirler.  

İtirazlar  
Madde 30.  
1.Yarışmalarda takımlar/sporcular karşı takım veya oyun kurallarının uygulanmasındaki 

ihlaller konularında itirazda bulunabilirler.  
2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için INAS ve SOI 

kuralları gereği 50 TL karşılaşmada görevli Federasyon Yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu 
bedelin yatırılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz.  

3.Yarışma başlamadan önce, karşı takımın oyuncuları, antrenörleri için yapılabilecek 

itirazlar yukarıda belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip sayı cetvelinin İtiraz 
kısmına yazılarak imzalanmak suretiyle yapılır.  

4. Yarışma başladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları yada herhangi başka bir 
olay nedeniyle sporcunun olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu itirazlar ilgili 
sporcunun dahil olduğu grup müsabakanın tamamlanmasını müteakip en geç 15 dakika içinde 

yazılı olarak ve yukarıda belirtilen meblağın ilgili kişiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda 
gerekçeler belirtilmek zorundadır.  

5.Yapılan bu itirazlar organizasyon kurulu ,teknik kurul ve hakem jürisi tarafından 
yarışma bitiminden önce  değerlendirilerek karara bağlanır.  

6.İtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü Federasyon sponsorluk hesabına gelir olarak 

kaydedilerek makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/fax çekilir  
Cezalar  

Madde 31.  
1.Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır.  
2.Karşılaşmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek karşılaşmanın selametle 

devamını engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dışına çıkartılır.  



TÖSSFED CİMNASTİK MÜSABAKA TALİMATI   
 8 

 

3.Yarışma alanı dışına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam 
ederek karşılaşmaya müdahaleye devam ederse salon dışına davet edilir ve salon dışına 

çıkana kadar yarışma durdurulur.  
4.Sporcu ve antrenör 2 dk. içinde saha dışına ve salon dışına çıkmayı kabul etme ve 

yerine getirmez ise o sporcu ve antrenörü diğer müsabakalara alınmaz.      
5.Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün müsabakanın diğer yarışmalarında yer alıp 

almaması ile ilgili karar organizasyon komitesince ve Federasyon temsilcisinin de görüşleri 

alınarak verilir.  
6.Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu ve antrenörlerin diğer 

organizasyonlara katılımı ile ilgili kararı Federasyon birlikte vererek 7 gün içerisinde ilgili spor 
kulübüne bildirir.  

 

Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular  
Madde 32.  

1. Yabancılar ile yapılacak karşılaşmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini 
korumaları ve milli takımı yurtiçi ve dışında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili spor 
kulübü 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 müsabakalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık 
çalışmalarına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza kuruluna 

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

4. Milli yarışma ile il/bölge şampiyonalarının çakışması durumunda Federasyon il/bölge 

şampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir.  
Teknik Toplantılar  

Madde 33.  
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. Madde 26.de belirtilen gerekçelerle turnuvaya kabul edilmeyen ve tescili yapılmayan  

takımlara harcırah ödenmez.  
Doping ve uyuşturucu ile mücadele  
Madde 34. Türkiye 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 içersinde olmakla yükümlüdürler.  

İl/Bölge/Türkiye şampiyonalarında yer alan sporcular, antrenörler ve idareciler 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler için uygulanan 
doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.  

Tertip Kurulları  
Madde 35. Müsabakaların Tertip Kurulları:  

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü müsabakanın 
tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür.  

Müsabaka Tertip Kurulları’nın Görev ve Yetkileri;  

1.Müsabakalara girecek takımları/sporcuları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini 
tespit etmek,  

2.Müsabakaların program ve fikstürünü ve programları yapmak.  
3.Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 

bağlamak,  

4.Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş 
maçların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek,  

5.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum 
var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,  

6.Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların saatinden önce tehirine 

karar vermek.  
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7.Müsabakaların devamı sırasında doğacak anormal haller nedeniyle yarıda kalan 
müsabakalar için, Turnuvada görevli Teknik Kurul üyesi, kendi başkanlığında müsabaka 

hakemleri, Cimnastik Federasyonu İl Temsilcisi (gerekirse) ve İl temsilcisinden bir komisyon 
oluşturarak uygulanacak hareket tarzını belirlemek, bu konuyu sonuç raporunda Federasyona 

bildirmek.  
8.Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde illerce tertip edilecek müsabakaların 

hakemlerini tayin etmek,  

9.Müsabakaların programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile onaylanmış teknik 
sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin aldıkları 

dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek,  
10.İllerin Özel Sporcular cimnastik faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular cimnastik 

branşının kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak,  

11. Uluslararası spor federasyonlarında değişen cimnastik kurallarını Federasyona 
bildirmek ve uygulanması için tedbir almak.  

Talimatta Yer Almayan Konular  
Madde 36. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, 

genelge ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve onayı ile 

uygulanır.  
Yürürlük  

       Madde  37. Bu talimat yayımlandığı Genel Müdürlüğün resmi sitesinde yayınlandığı 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. Genel Müdürlüğün ve Federasyonun daha önce bu konuda 

yayımladığı yönetmelik, talimat ve ekleri yürürlükten kalkar.  
Yürütme  
Madde 38. Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Yönetim 

Kurulu yürütür. 

 

 
Birol AYDIN    Sadettin AKÇİ      Aydın KOÇ 

Federasyon Başkanı    Başkan V.     Asbaşkan 

 

 

Süleyman CAN     Efkan KORKMAZ   Hüsniye ERDOĞAN 

Asbaşkan     Asbaşkan     Asbaşkan 

 

 

Enser KURT     N.Tomris MİSER   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 KABİL     Cevdet İŞBİTİRİCİ    Necla GÖKTAŞ 

Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi    Yönetim Kurulu Üyesi 


