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MODERN PENTATLON FEDERASYONU  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu Talimatın amacı; modern pentatlon sporunu yurtiçinde yaymak, 

sevdirmek, benimsetmek, spor ahlakı ve spor disiplinine sahip sağlıklı nesiller yetişmesine 

yardımcı olmak,  Uluslar arası Modern Pentatlon Birliğinin belirlediği kurallar uyarınca yurt içinde 

düzenlenecek modern pentatlon ve biatlon yarışmalarının hazırlığı, kurulların teşkili, çalışmaları, 

yarışmaların tescili ile bunlara ilişkin usul ve esaslarla görev,  yetki ve sorumlulukları 

belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu Talimat, yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek resmi ve özel modern 

pentatlon ve biatlon yarışma ve organizasyonlarını kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü özerk 

spor federasyonları çerçeve statüsü ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu ana statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
MADDE 4. Bu Talimatta geçen ; 

a) Bakanlık               : Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

c) Genel Müdür                : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

ç) Federasyon                     : Modern Pentatlon Federasyonunu, 

d) Federasyon Başkanı       : Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı,    

e) İl Müdürlüğü                : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

f) İlçe Müdürlüğü   : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü, 

g) İl Spor Temsilcisi  : Modern Pentatlon Federasyonu il spor dalı temsilcisini, 

ğ) U.I.P.M     : Uluslararası Modern Pentatlon Birliğini, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Yarışma çeşitleri 

MADDE 5- (1) Modern Pentatlon yarışmaları ikiye ayrılır.  

A) Resmi Yarışmalar: Federasyon, il ve ilçe müdürlükleri tarafından düzenlenir ve 

yürütülür. Bu yarışmalara katılan sporcularda lisans aranır. 

a) U I P M Yarışmaları Kategori A :                                  

1) Olimpiyat Oyunları.                                                         

2) U.I.P.M Dünya Şampiyonaları.            

3)  Dünya Kupaları.             

4)  Kıtasal Şampiyonaları ve Bölgesel Şampiyonaları. 

5) C.I.S.M Dünya Şampiyonaları. 

b) U I P M Yarışmaları Kategori B: 

1) Dünya Sıralaması Yarışmaları.   

2) Bölgesel Yarışmalar. 

c) U.I.P.M Gelişim Müsabakaları: 



1) Dünya Okulu Biatlon Şampiyonaları.  

d) Federasyon Yarışmaları: 
1) Türkiye Şampiyonaları. 

  2) Bölgesel Yarışmalar. 

3) Okullararası Yarışmalar.  

  4) Teşvik Yarışmaları.  

Uluslar arası yarışmalar haricinde, Türkiye Şampiyonaları,  illerde ve iller arası ve 

yabancılarla yapılacak  her türlü  yarışmalar Federasyon yönetim kurulu kararı ile yapılır.  

B) Özel Yarışmalar: Resmi yarışmalar dışında kalan, resmi ve özel kurumlar veya 

kulüplerce düzenlenen yarışmalardır. Organizasyonu yapacak kuruluş, organizasyonun amacını, 

yöneticilerini, hakemleri ile katılacak kulüp ve sporcularını federasyona bildirir. Yazı ile müsabaka 

tarihinden en az 30 gün önce izin almak üzere federasyona müracaat etmeli ve gerekli izni 

almalıdır. İzin verilen organizasyonlar bu Talimat hükümleri ile Genel Müdürlüğün diğer 

mevzuatına uygun olarak düzenlenir. Silahlı Kuvvetler hariç, diğer resmi ve özel kurumlar veya 

kulüpler, yabancılarla yurt içinde veya dışında yapacakları her türlü yarışmaya katılabilmek için 

Federasyonun görüş ve iznini alınmak zorundadır. 

Yarışmalara katılma 

MADDE 6- (1)  Yarışmalara Genel Müdürlüğe ve federasyona tescillerini yaptırmış 

kulüpler ve o yıl için lisansını vize ettirmiş sporcular katılır. 

Yarışma dönemi 
MADDE  7- (1)   Federasyonun yarışma dönemi  01 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasındadır.   

Yetki 

MADDE  8- (1)  Federasyonun yetkileri şunlardır: 

   a) Modern Pentatlonun yıllık faaliyet programını çıkarmak ve bu programa uygun olarak 

yarışmaları düzenlemek, kontrol etmek ve neticeleri tescil etmek, 

b) Yaş gruplarında modern pentatlon milli takımını oluşturmak ve Türkiye adına uluslar 

arası yarışmalara katılmasını sağlamak, 

c) Özel yarışmalar için yetki alan, resmi ve özel kurumlar veya kulüplerce organize edilen 

yarışmaların kontrolü ve neticelerini tasdik etmek, 

ç)  At, eskrim, tabanca vb. malzemelerin ithal   kriterlerini belirlemek,  

d)  Antrenör, hakemlik kursları açmak ve seminerler düzenlemek, 

e) Modern  Pentatlon  Federasyonu U I P M kurallarına göre ; biatlon, triatlon, tetratlon 

olmak üzere yarışmalar düzenlemek ve  Milli Takımı belirlemek.  

Yarışma usulleri 

MADDE 9- (1) Modern Pentatlon yarışmaları aşağıdaki usullere göre yapılır. 

a) Erkekler ve bayanlarda yaş gruplarına göre çeşitli kategorilerde “ Bireysel “ ve  

“Bayrak” yarışmaları. Yarışmalar puan sistemine göre yapılır. Kullanılacak puan sistemi ve 

davetler Federasyon tarafından yayınlanan o yılın faaliyet programında açıklanır ve o yıl boyunca 

geçerli olur.  

b) Yıldız A grubunda:  Yüzme-Koşu-Atış-Eskrim yarışmaları zorunludur.  

c) Yıldız B grubunda: Yüzme-Koşu-Atış yarışmaları zorunludur.   

ç) Diğer tüm Yıldız gruplarında yüzme ve koşu yarışmaları zorunludur.  

(2) Federasyon Teknik Kurulunun isteği ile bu kategorilere 1 veya daha fazla yarışma 

eklenebilir.  

(3) Modern Pentatlon: Yarışma sırası aşağıdaki gibidir: 

a) Atıcılık ( Havalı Tabanca )   

b) Eskrim  ( Epe ) 

c) Yüzme ( Serbest Stil ) 

ç)  Binicilik ( At İle Engel Atlama ) 

d) Koşu  (  Handikap Startlı Kros  ) 

(4) Atıcılık; 

Havalı Tabanca Kalibre  :  4.5 mm / 177 Kalibre  

(5) Ferdi:       

a) 10 m alan                                                         

b) 20 hedefe 20 atış                                              

 



(6) Takım: 
a) 10 m alan 

b) 3 x 10 hedefte = 3 x 10 atış 

(7) Eskrim; 

a) Elektrikli Epe  

(8) Ferdi:       

a) Tek Havuz                                                       

b) 1 dakikada 1 tuş                                               

c) Takım Oyuncusu No: 

aa) X1     Y1 e karşı 

bb) X2     Y2 e karşı  

            cc) X3     Y3 e karşı 

  dd)  3 ayrı dakikada 3 tuş 

            (9) Takım:                                                            

(10) Yüzme;  
a) Serbest Stil 

(11) Ferdi:        

a) 200 m  ( Büyükler,Gençler                            

            b)  Yıldızlar  A-B )                                                   

c) 100 m  ( Yıldız  C )                                            

   d) 50 m   (Yıldız  D-E)                                        

(12) Takım: 
a) 3 x 100 m  Büyükler, Gençler  Yıldızlar A-B 

b) 3 x 50  m  Yıldız C   

c) 3 x 25  m   Yıldız D-E 

(13) Binicilik;  Finaller içinde sınıflandırmada veya Gençler yarışmasında yer 

almamaktadır. 

Atlama Yarışması 

(14) Ferdi:        

 a) 12 Engel 350-450 m yol                                                   

(15) Takım:  Sadece Olimpiyat Oyunları- C.I.S.M Avrupa Şampiyonaları- Dünya 

Şampiyonaları  

a) 3 At : 9 Engel ,  3 x 350 m yol zorunlu  birleşim olmadan. 

 b) Diğer tüm resmi U.I.P.M yarışmalarında, 1 At: 6 Engel, 3 x 200 m yol zorunlu  

birleşim olmadan. 

(16) KOŞU: 

a) Handikap koşu  – Herhangi bir zemin 

(17) Ferdi:                                                              

a) 3000 m  Büyükler-Gençler-Yıldız A      

b) 2000 m Yıldız  B                                            

c) 1000 m  Yıldız  C-D-E  

(18) Takım: 
a) 3 x 1500  Büyükler-Gençler-Yıldız A-B 

b) 3 x 500   Yıldız C-D-E 

Modern  Pentatlon  Federasyonu; biatlon, triatlon, tetratlon olmak üzere yarışmalar 

düzenleyebilir.  

Biatlon:   Triatlon:   Tetratlon: 

Koşu-Yüzme  Kış  Atıcılık-Yüzme-Koşu  Atıcılık-Yüzme-Eskrim-Koşu 

Koşu-Yüzme-Koşu  Yaz 

 Yaş grupları 

MADDE 10- (1)  Modern Pentatlonda yarışan erkek ve bayan pentatletler aşağıdaki  yaş 

gruplarına göre ayrılırlar. Yaş tayininde doğum yılı dikkate alınır. Herhangi bir yaş grubunda 

yarışan  sporcu  bir üst yaş grubunda da yarışabilir.  

  Belirtilen yaş grupları Federasyonca, U.I.P.M kurallarına uygun olarak her yıl açıklanır, 

yaşın belirlenmesi takvim yılı esas alınır. 

 



a) Yıldızlar E         : 10 ve daha küçük 

b) Yıldızlar D         : 11-12 yaş 

       c) Yıldızlar C         : 13-14 yaş 

       ç) Yıldızlar B        : 15-16 yaş 

     d) Yıldızlar A         : 17-18 yaş 

       e) Gençler              : 19-21 yaş 

       f) Büyükler            : 22 yaş ve üzeri 

       g) Ustalar               : 40 yaş ve üzeri 

 Modern pentatlon yarışma kuralları ve düzenlenmesi  

MADDE 11-(1) Modern Pentatlon sporunun amacı, modern pentatlon tesisleri, 

malzemeleri, yarışma öncesi hazırlıklar, bu sporla ilgili terimlerin açıklanması, modern pentatlon 

kuralları, sporcu, hakem, modern pentatlon yarışmaları organize edecek her türlü teknik, tertip ve 

organize kurulları ve yetkileri, Federasyonca hazırlanacak talimatla belirlenir. Talimat yönetim 

kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 

Milli takım 

MADDE 12- (1)  Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları, Kıta 

Şampiyonaları, Bölge Şampiyonaları, Dünya sıralama yarışmaları, U.I.P.M„ce düzenlenecek özel 

müsabaka günleri ve Uluslar arası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek aday ve asıl kadronun 

seçimi sporcular arasında yapılan yarışmalara ve milli takım seçmelerine katılan sporcular ile 

Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceği düşünülen sporcular arasından Federasyonun teknik 

kurulunca seçilen kadro Yönetim Kurulunca onaylanır veya değiştirilir. 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Talimatta yer almayan hususlar 

MADDE 13- (1) Bu Talimatta yer almayan hususlarda U.I.P.M tarafından çıkarılan tüzük, 

yönetmelik ve kararlar esas alınarak Federasyon Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenir. 

Alınan karar, talimat ve yönergeler Federasyonun teklifi ve yönetim kurulu onayından sonra 

uygulanır. 

Diğer hususlar 

MADDE 14- (1) Yarışmalarla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

  a) Federasyon faaliyet programında yer alan il faaliyetlerini il temsilcileri hazırlar. İl 

Müdürü onayı ile Federasyona bildirilir.  

 b) Federasyon yarışmalarına katılacak kulüp, yönetici, antrenör ve sporcu sayısını  

ederasyon faaliyet programında açıklar.  

  c) Yarışmalara katılacak iller 15 gün öncesinden Federasyona katılıp, katılmayacakları 

hakkında bilgi vermek zorundadırlar. 

  ç)  Federasyon yarışmalarında 1 gün önce Federasyonun bildireceği yer ve saatte iştirakçi il 

ve kulüp ve teşekküllerle toplantı yapılır. Bu toplantıda lisans işlemleri, tesis durumu, sporcuların 

kayıt ve malzeme kontrol işlemleri yapılır. Sporcularla ilgili herhangi bir sakatlık durumunda 

doktor raporu ile değişiklik yapılabilir. Federasyon zorunlu hallerde toplantı yer ve saatini 

değiştirebilir. Toplantıyı ilgili Federasyon görevlisi bulunmazsa,  il temsilcisi yönetir. 

d) Yarışmaların yapılacağı illerdeki tesislerin eksiksiz olarak ( güvenlik, sağlık vs...) 

hazırlanmasında il müdürü ve il temsilcisi birlikte sorumludur.  

  e)   Yarışmalarda rekor denemeleri Federasyon Teknik Kurulu ve UIPM kurallarına uygun 

şekilde tespit ve tescil edilir. İllerde kırılan rekorlar,  Federasyondan bir görevlinin denetiminde 

tescil edilerek zapta alınır. O gün içerisinde Federasyona bildirilir.  

Yurt dışına giden sporcular 

Madde 15- (1) Yabancı ülkeye giden sporcuların Federasyondan bonservis almaları 

gerekir. Yurt dışına giderek daha sonra döndüklerinde” Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer 

Yönetmeliği” hükümlerine göre lisans işlemlerini yaptırmak kaydıyla yarışmalara katılırlar. 



 

 

 

Yürürlük 
MADDE 16- (1) Bu Talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü web sitesinde ve 

federasyon web sitesinden yayınlandıktan sonra  yürürlüğe girer. 

MADDE 17- (1) Bu Talimat hükümlerini Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 
        Turgay ÇETĠNKAYA             Y.Haluk ÜÇKARIġOĞLU                 Nermin BAġER 

         Federasyon BaĢkanı         BaĢkan Yardımcısı           As BaĢkan 

 

 

 

 

 

        Aytaç VURAL                             Süleyman KARABUCAK   Levent ARIDEMĠR 

           As BaĢkan                          As BaĢkan                                    As BaĢkan 

 

 

 

 

 

          Yalçın VURAL              Faruk ERBAĞCI            Hakan KARAKAYA 

                  Üye              Üye                            Üye 

 

 

 

 

 

           Taner KURAL                  Mustafa LAVKOR                    Çağlayan KOÇ 

                    Üye     Üye                               Üye 

 

 

 

 

 

            Seyfi KARAKAġ     Hasan ÖZBEK                     Ümit ġENSES 

                     Üye     Üye                                Üye 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


