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TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 
CİMNASTİK YARIŞMA TALİMATI 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Cimnastik Yarışmalarının, Cimnastik Federasyonu ile F.I.G. 

kurallarına uygun olarak yönetilmesini, bununla ilgili çeşitli organizasyonların yapılmasındaki esas 

ve usulleri belirlemektir. 

Kapsam 

Madde 2-  Bu Talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün Cimnastik yarışmaları ile 

bu yarışmalara katılan, kulüp, yönetici, antrenör, hakem, temsilci, gözlemci, sporcular ve diğer 

görevlileri kapsar. 

Dayanak 

Madde 3- Bu Talimat 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun Ek 9uncu maddesi ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde 4- Bu Talimatta adı geçen; 

Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

Bakan : Gençlik ve Spor Bakanını, 

Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü, 

Genel Müdür : Spor Genel Müdürünü, 

Federasyon : Cimnastik Federasyonu Başkanlığını, 

Federasyon Başkanı : Cimnastik 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, 

       Turnuva : Federasyon, il temsilcilikleri ile özel kuruluşlar tarafından, belli bir 

amaç doğrultusunda yapılan ve aşamaları olmayan Uluslararası 

Cimnastik yarışmalarını, 

Yarışma : Federasyon, il temsilcilikleri ile özel kuruluşlar tarafından  yapılan 

aşamaları da olan cimnastik yarışmalarını, 

Yarışma Bülteni : Yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak koşulları ve kişileri 

  belirten bülteni, 

İl Temsilcisi : Federasyonca teklif edilip, Spor Genel Müdürlüğünce atanmış        

olan ve sorumlu olduğu ildeki Federasyon işlemlerini yürüten  

Federasyon İl Temsilcisini, 

F.I.G.  : Uluslararası Cimnastik Federasyonları Birliğini, 

U.E.G.  : Avrupa Cimnastik Federasyonları Birliğini, 

BGU  : Balkan Cimnastik Birliğini, 

MGU  : Akdeniz Cimnastik Birliğini,  

                                                                      ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 

Yarışma Düzenleme Yetkisi 

 

Madde 5- (1) Federasyona bağlı tüm branşlarda yarışmalar düzenlemek, denetlemek ve 

sonuçlarını tescil etmek yetkisi Federasyona aittir.  İl Temsilciliğince düzenlenecek il yarışmalarının 

denetlenmesi Federasyon tarafından yapılır. 

(2) Diğer Resmi kurum ve özel kurumlar ile kulüplerce Cimnastik yarışmaları 

düzenlemek, Federasyonun iznine bağlıdır. Yarışmaların denetim ve onay yetkisi Federasyona aittir. 

(3) Silahlı Kuvvetler hariç, diğer resmi ve özel kurumlar ile kulüpler; yurtiçi ve yurtdışı 

her türlü yarışmaya katılabilmek için Federasyonun görüş ve iznini almak zorundadırlar. 

(4) Gerek (FIG) ve gerekse bu kuruluşa üye ülke kuruluşlarınca düzenlenecek yarışmalara 

katılacak, sporcu, antrenör, hakem ve idareci belirleme yetkisi tümüyle Federasyona aittir. Bu yetki 

hiçbir şekilde devredilemez. 

Yarışma Dönemi 
 
Madde 6- (1) Cimnastik yarışma sezonu tüm branşlarda her yılın 01 Ocak tarihinde başlar ve 

31 Aralık tarihinde sona erer. Bu dönem içinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile işlerlik 

kazanan Federasyon faaliyet programı uygulamaya girer. İl faaliyet programları Federasyon 

tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. 

Yarışmalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Koşulları 

 

Madde 7-  

(1) Yarışmalara katılacak kulüplerin branşları Genel Müdürlük, İl Müdürlüğü yada 

Federasyonca tescil edilmiş olmaları, tescil edilmiş kulüplerin, faaliyetlere katılma istemlerini 

bildirmeleri ve istemlerinin kabul edilmesi gerekir. 

Kulüpler Federasyonca duyurulacak tarihe kadar hangi branşlarda ve kategorilerde 

yarışmalara katılacaklarını bildirir ve taahhüt ederler. Taahhüt edilen yarışmaların ilkine geçerli 

mazereti olmadan katılmayan kulüpler Federasyon kararı ile diğer etap yarışmalarına alınmazlar. 

Yarışmaların başlamasından sonra yapılacak başvurular bir sonraki sezon için değerlendirilir. 

 
 (2) Yarışmalarda kulüpler; sporcuların lisansları, kulüp kafile yazısı tüm sporcuların 

isimlerinin yanında doğum tarihleri de yazılı olmalıdır, veli izni ile birlikte organizasyon 
toplantısına katılırlar. Kulüplerin illerden onaylı kafile listeleri, veli izni ve sporcuların lisanslarının 
organizasyon toplantısında herhangi bir şekilde ibraz edilmemesi durumunda yarışmaya alınmazlar. 
Organizasyon toplantısına gerekli belgeleri ulaştırmış ancak kulüp yetkilisi bir kişi ile temsil 
edilememiş kulüplerin toplantıda alınan kararlara itiraz hakları yoktur. 

Federasyonun web sitesinde yarışma bülteni yayınlandığında, Federasyonca hazırlanmış 
“Kulüp Kayıt Formu” Kulüplerce, çıkış sırası da dikkate alınarak doldurulacaktır. Teknik Toplantı 
gününe 2 (iki) gün kala Kulüp Kayıt Formu kapatılacaktır. Kulüp Kayıt Formu’nu doldurmayan 
Kulüpler ilgili yarışmaya katılamazlar. 

 
Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Koşullar: 

 

Madde 8- (1) Yarışmalara katılacak sporcularda aşağıda belirtilen koşullar aranır: 

a- Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o sezon için vize edilmiş Cimnastik 

sporcu lisansı bulunması, Sporcunun lisansı Yıldızlar kategorisine kadar 

Cimnastik branşlarından en fazla iki tanesi için bulunabilir. 

b- Disiplin Talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almamış 

olması 
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Yarışma Çeşitleri 
 
Madde 9- (1) Cimnastik yarışmaları ve Cimnastik festivalleri resmi ve özel olmak üzere iki 

çeşittir: 

a- Resmi yarışmalar; Federasyon ve Federasyon İl Temsilciliğince 

düzenlenen yarışmalardır.  

b- Özel yarışmalar ve turnuvalar ve Genel Cimnastik festivalleri: Resmi 

yarışmalar dışında kalan yarışmalardır. 

 

(2)  Özel yarışmalar, turnuvalar ve Genel Cimnastik festivalleri düzenlenmesi ile 

ilgili gerekli izin Federasyon tarafından verilir. 

Yarışma Serileri:  

 
Madde 10- (1) Cimnastik yarışmaları zorunlu ve serbest serilerde yapılır. Hangi branş ve 

kategoride zorunlu seri yapılacağı ilgili teknik ve hakem kurullarınca belirlenir, sezon başlamadan 
30 (otuz) gün öncesinden duyurulur. Gerekli görüldüğü takdirde teknik ve hakem kurulları sezon 
içinde değişiklik yapabilirler. 

Kategoriler: 

 

Madde 11- (1) Cimnastik Federasyonu bünyesinde bulunan branşlarda kategoriler aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. Kategorilerde yapılacak değişiklikler ilgili branşın teknik ve hakem 

kurullarınca hazırlanır, sezon başlamadan 30 (otuz) gün öncesinden duyurulur. Uluslararası 

Federasyonca yaş kategorilerinde herhangi bir değişiklik yapılırsa, bu değişikliğe göre işlem yapılır. 

 

Kategori 
Artistik 

Erkek 

Artistik 

Bayan 

Ritmik 

Cimnastik 

Trampolin 

Cimnastik 

Aerobik 

Cimnastik 

Genel 

Cimnastik 

Minik I - Minikler 7 – 9 7-8 Yaş 7-8 Yaş -- 8-9 Yaş 

Yaş sınırı 

yoktur. 

Minik II -  Küçükler 10-12 Yaş 8-10 Yaş 9-10 Yaş 8-11 Yaş 10-12 Yaş 

Yıldızlar 13-15 Yaş 11-13 Yaş 11-12 Yaş 12-14 Yaş 12-14 Yaş 

Gençler 16-18 Yaş 14-15 13-15 Yaş 15-17 Yaş 15-17 Yaş 

Büyükler 19+ 16+ 16+ 18+ 18+ 

 

(2) Kulüplerarası yarışmalarda yaş kategorileri Federasyonca belirlenir. Belirlenen yaş 

kategorilerinde doğum yılı esas alınır. 

 
(3) Yaş kategorileri, seçme yarışmaları ve uluslararası temaslar dışındaki bütün 

yarışmalarda geçerlidir. Bir üst kategoride yarışan bir sporcu tekrar alt kategoride yarışamaz. 
Cimnastikçiler yıl içerisinde girdikleri ilk yarışmada hangi kategoride yarışmışlarsa yılsonuna kadar 
aynı kategoride yarışırlar, yıl içerisinde kategori değiştiremezler. Tüm branşlarda sporcular kendi 
yaş kategorisinin son yaşında ise bir üst kategoride yarışmasına izin verilir. 

 

 
(4) Bir yarışmada kural ihlali yetkililer tarafından gözden kaçırılmış olsa bile 
cimnastikçinin o yarışmaya özgü derecesi ve notu iptal edilir. 
 

Aerobik Cimnastikte yaş grupları; 8-9 yaş grubu Trio,10-12 yaş grubu Trio,12-14 yaş grubu 

Tek Erkek, Tek Bayan, Çift, Trio, Grup ( altılı ), 15-17 yaş grubu Tek Erkek, Tek Bayan, Çift Trio, 

Grup ( altılı ) 18+ yaş grubu Tek erkek, tek bayan, çift, trio, grup ( altılı ) dan oluşur.
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Yarışma Şekilleri: 

Madde 12-  

(1)  Cimnastik yarışmaları, Artistik Cimnastik, Ritmik Cimnastik branşlarında bireysel ve 

takım yarışmaları, Aerobik Cimnastik yarışmalarında tekler, çiftler, triolar ve grup 

yarışmaları ile takım yarışmaları ve Trampolin branşında bireysel ve takım olarak yapılır. 

 

(2) Bireysel yarışmalar; kulüp, il ya da takım gözetilmeksizin sporcuların bireysel yeteneğinin 

değerlendirildiği yarışmalardır. 

 

(3) Takım yarışmaları; sporcuların takım olarak mensubu oldukları ve lisanslarında kayıtlı 

oldukları kuruluşları temsil ettikleri yarışmalardır. 

 

a-) Artistik Cimnastik yarışmalarında takım 3 + 2 kişiden oluşur. Ancak; Minik I 

kategorisinde 4 + 1 takım oluşturur. Her alette en iyi 3 sporcunun notlarının toplamı 

takım notunu oluşturur. Takım puanı hesaplanabilmesi için her alette kulüplerin en az 3 

sporcusunun tüm aletlerde yarışarak puan almış olması gerekir. Bunu yanında 

erkeklerde 6 ve bayanlarda 4 alette alınan puanlar takım puanını oluşturur. Takım 

yarışmalarında, 3 takımın altında katılım gerçekleşirse, “Takım Sıralaması” yapılmaz 

ve Kulübe ödül verilmez. Minik I’de takım puanının hesaplanmasında her alette en iyi 

4 sporcunun puanı dikkate alınarak hesaplanır. 

b-)  Ritmik Cimnastik Yarışmalarında kulüpler,  

 Minikler kategorisinde bireysel 1+1 Grup 5+1,  

 Küçükler kategorisinde 4+2 (Genel Tasnifte ilk 4 sporcunun puanı takım puanını 

oluşturur) 5+1 grup,  

 Yıldızlar kategorisinde 3+2 (Genel Tasnifte ilk 3 sporcunun puanı takım puanını 

oluşturur), 5+1 grup, 

 Gençler kategorisinde 3+2 (Genel Tasnifte ilk 3 sporcunun puanı takım puanını 

oluşturur), 5+1 grup, 

 Büyükler kategorisinde 3+2 (Genel Tasnifte ilk 3 sporcunun puanı takım puanını 

oluşturur). 5+1 grup, 

 
 Kulüpler, minikler ve/veya küçükler kategorisinde bireysel, takım ve/veya grup takımı 

olarak yarışmalara katılabilir. Yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde kulüpler bireysel 

ve takım halinde yarışabilirler. Küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler yarışmaları iki etap 

halinde il ve/veya bölge yarışmaları sonucunda Türkiye Kulüplerarası Etap Yarışmalarına 

kontenjan dahilinde katılırlar. Ferdi Türkiye Şampiyonasına kategorilerde yarışacak 

sporcular ferdi ve grup olarak il ve/veya bölge seçmesi sonucunda kontenjanlar dahilinde 

davet edilir. 

 
Tüm branş ve kategoriler için, Yarışmalarda takım oluşturamayan kulüpler ve takım 

oluşturduktan sonra fazla sporcusu olan kulüpler (bu durumdaki kulüpler en fazla 2 sporcu) 
kendi imkânları ile kulüpler arası yarışmalara katılabilirler. Bu sporcuların sayılarına göre 
ayrı grup veya gruplar oluşturulacaktır. 
 

c-) Aerobik Cimnastikte Kulüplerarası müsabakalarda takım, 8-9 yaş grubu farklı 

sporculardan oluşmuş 2 ( iki ) ayrı trio, 10-12 yaş grubu farklı sporculardan oluşmuş 2 

( iki ) ayrı trio takımı oluşturur. 2’den fazla triosu olan kulüplerde, en yüksek notu alan 

2 trionun notu takım puanını oluşturur. 12-14/ 15-17/18+ yaş gruplarında bir trio ile bir 

tek erkek veya tek bayan veya çift takımı oluşturur. Bir kulüp tek erkek, tek bayan ve 

çift gaterolerden birkaçında yarışmaya giriyorsa en yüksek puan alındığı kategori ile 

triosunun aldığı notların toplamı takım puanının oluşturur. Birden fazla triosu olan 

kulübün en yüksek trio notu değerlendirmeye alınır. Trioda yarışan sporcunun teklerde 

veya çiftlerde yarışmasında sakınca yoktur. 
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d-) Trampolin Cimnastikte minik 4+1, yıldızlarda takım 3+2 kişiden oluşur en iyi üç not 

değerlendirmeye alınır. Genç ve Büyüklerde 3+2 kişiden oluşur en iyi üç not 

değerlendirmeye alınır. Minik, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde ferdi 

olarak kulüplerarası yarışmaya katılabilirler (Bu durumda kulüpler en fazla 2 sporcuyla 

katılabilir).  Senkronize çift, 2 bayan ya da 2 erkekten oluşur. Minikler takım puanının 

hesaplanmasında en iyi 4 sporcunun puanı değerlendirmeye alınır. 

 

(4) Artistik Cimnastik : Minikler (Minik I, Minik II) veya yıldızlar kategorilerinde takım 

halinde yarışmalara katılmayan kulüpler, gençler ve büyükler kategorilerinde takım halinde 

yarışmalarla katılamazlar. Tüm kategoriler için, Yarışmalarda takım oluşturamayan kulüpler ve 

takım oluşturduktan sonra fazla sporcusu olan kulüpler (bu durumdaki kulüpler en fazla 2 sporcu) 

kendi imkânları ile kulüpler arası yarışmalara katılabilirler. Bu sporcuların sayılarına göre ayrı grup 

veya gruplar oluşturulacaktır. 

Ritmik Cimnastik : Minikler ve/veya küçükler kategorisinde takım halinde yarışmalara 

katılmayan kulüpler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde takım yarışmalarına katılamazlar. 

Ancak, yeni oluşan kulüplerde bir yarışma sezonu bu hüküm uygulanmaz. 

(5) Ferdi Türkiye Şampiyonaları öncesinde de ön eleme yarışmaları yapılabilir. 

Kulüplerarası yarışmaların etap sayısı Federasyon kararına göre yapılır. 

 

 
(6) Türkiye Şampiyonası  
 

 Artistik Cimnastik 
  Ferdi Türkiye Şampiyonasına katılacak sporcu kontenjanları teknik kurullarca 

belirlenecektir. 
  Kontenjanlar doğrultusunda iller kendi seçmelerini yapacaklardır. 
  Türkiye Şampiyonasından en geç 15 gün öncesine kadar iller il seçmelerini yapıp isim 

listelerini federasyona bildirmek zorundadır. 
  Artistik Cimnastik Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda Yıldız, Genç ve Büyükler 

kategorilerinde yarışma kuralları kulüpler yarışma kuralları ile aynıdır. 
  Aerobik Cimnastikte Türkiye Şampiyonasına Federasyon Kupası yarışmasında 

kategorisinde ilk 8’e giren sporcular katılır. 
 

Yarışma Aletleri 

Madde 13- Yarışma aletleri şunlardır : 
a) Artistik Cimnastik Bayanlarda; Atlama Masası, Kız Paraleli, Denge, Yer. “Minik 1, 

Minik 2 ve Yıldızlar kategorilerinde alet normları yarışma kuralları ile birlikte Teknik 

Kurul tarafından belirlenir. Genç ve Büyüklerde FIG kuralları geçerlidir.”  

b) Artistik Cimnastik Erkeklerde, Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Paralel, 

Barfiks. “Minik 1, Minik 2 ve Yıldızlar kategorilerinde alet normları yarışma kuralları ile 

birlikte Teknik Kurul tarafından belirlenir. Genç ve Büyüklerde FIG kuralları geçerlidir.” 

c) Ritmik Cimnastikte, ip, Çember, Top, Labut ve Kurdele aletleridir. Sırasıyla FIG 

tarafından tespit edilen bir alet yarışma dışı bırakılır.  

d) Ritmik Cimnastik takım kompozisyonu aletler, ip, Çember, Top, Labut ve Kurdela 

aletleridir. O yıl yapılacak yarışma aletleri FIG tarafından tespit ve ilan olunur.  

e) Alet normları FIG tarafından belirtilen normlar olup, minikler yarışmasında ve 

yıldızlar yarışmalarında alet normlarında değişiklik yapılabilir. Bu da yarışma sezonundan 

30 gün önce tespit ve ilan edilir. 

f) Aletlerde yarışma sırası, FIG tarafından belirlenen sıradır. Minikler kategorisinde 

sıralamada yarışmanın durumuna göre değişiklik yapılabilir. 

g) Trampolin Cimnastik branşında F.I.G onaylı Trampolin aleti kullanılır 

(520x305x108cm). 

 



6 

 

Değerlendirme ve Sıralama 

Madde 14- Sporcuların yarışma serileri Teknik ve Hakem Kurulları tarafından belirlenen 

kurallar ve FIG kuralları doğrultusunda değerlendirilir. Bu kurallara göre tüm aletlerde yarışmalar 

değerlendirilir. Takım notları 12. maddede belirlendiği şekliyle oluşur. Sıralama buna göre yapılır. 

Eşit puan almış takım ve sporcular aynı dereceyi paylaşır. Bu durumda sıralamaya numaranın 

atlanması şekliyle devam edilir. Sıralamada aynı dereceyi paylaşan takım ve sporculara aynı ödül 

verilir. 

Aerobik Cimnastikte, kulüpler birden fazla TRIO ile yarışmaya katılabilirler, en yüksek 

puanı alan TRIO, takım puanını oluşturur. Puanın eşit olması durumunda, sırasıyla en yüksek 

toplam uygulama notu, en yüksek toplam artistik notu ve hala eşitlik bozulmaz ise en yüksek toplam 

zorluk notuna göre sıralama belirlenir. 

Bu Talimatta belirtilen kurallar dışında hiçbir branşta “Tasnif Dışı” sporcu yarıştırılamaz. 

 

Lisans 

Madde 15- Her türden Cimnastik yarışmasına Türkiye Cimnastik Federasyonu Sporcu 

Lisans, Tescil, Vize, Transfer ve Kulüp Branş Tescil Talimatı’na göre kulüpleri adına ya da bireysel 

olarak lisans almış sporcular katılabilir. Lisanslar yarışma başlamadan önce yapılan teknik 

toplantıda yarışma yönetimine teslim edilir. Yarışma sonuna kadar lisanslar yönetimce muhafaza 

edilir. 

Sporcu Çıkış Sırası 

Madde 16- Yarışmalara katılacak kulüplerin hangi aletlerde ve hangi sıra ile yarışacakları 

organizasyon toplantısında kura ile belirlenir. 

Yarışmadan Ayrılma 

Madde 17- Yarışmalara katılan sporcular, yarışma doktoru tarafından meydana gelen bir 

sakatlanma dolayısıyla sıhhi sakınca görülmedikçe yarışmalara bütün aletlerde katılmak zorundadır. 

Yarışmalardan izinsiz ayrılanlar hakkında FIG değerlendirme kuralları doğrultusunda işlem yapılır. 

Takım oluşturulmasında alt sınırda sporcusu olduğu halde her alette geçerli mazereti olmadan 

yarışılmadığı taktirde takım değerlendirilmesi yapılmaz. 

Yarışma Organizasyonu 

Madde 18- Cimnastik yarışmaları, yarışmaların durumuna göre Federasyonca oluşturulacak 

kurullarca yürütülür. Bu kurullar:  

a- Organizasyon kurulu,  

b- Yarışma Yönetimi, 

c-   Ağırlama, ulaştırma, salon yönetimi, tören kurulu v.b. olarak yardımcı kurullar belirlenir. 

Organizasyon Kurulu 

Madde 19- Ülke içinde yapılacak tüm yarışmaların hazırlıklarını yapmak ve yürütmek üzere 

Federasyon Başkanı’nın başkanlığında, yarışmanın yapıldığı ilin İl Müdürü ve Federasyon 

Başkanınca belirlenecek üyelerin oluşturduğu bir kuruldur. 

Yarışma Yönetimi 

Madde 20- Yarışmaların teknik ve ulusal ve uluslararası kurallara uygun yönetilmesini 

sağlamak üzere, yarışma jürisi (süper jüri), başhakem (D1 hakemi), hakemler, yarışma yönetmeni ve 

bilgi işlem görevlilerinden oluşan yarışma yönetimi belirlenir. 

Hakem Kurulu Üyelerinin Görev Yetki ve Sorumluluğu 

Madde 21- Ülke içinde yapılan tüm yarışmalarda (FIG, UEG tarafından düzenlenen 

yarışmalar hariç) Hakem Kurulu üyeleri veya temsilcileri Süper Jüriyi oluşturur. Üyeler imkanlar 

ölçüsünde değişik aletlerde alet sorumlusu rolü üstlenir. 

Hakem Kurulu Başkanı veya temsilcisi Yarışma Üst Jürisi olarak görev yapar. Yarışma Üst 
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Jürisi, yarışmanın genel teknik yönetimini gerçekleştirir. 

Yarışma Üst Jürisi hakem toplantısı ve seminerlerini gerçekleştirir ve toplantılara başkanlık 

eder. 

Yarışma Üst Jürisi hakem kurallarının ilgili yarışmada uygulanmasını sağladığı gibi ilgili 

yarışmanın yayınlanmış çalışma planına uygunluğunu denetler. 

Yarışma Üst Jürisi, diğer jüri üyeleri ile birlikte, hakemlikleri tatmin edici bulunmayan 

hakemleri uyarır veya değiştirir. Başarılı hakemlerin ödüllendirilmesi hususunda yönetim kuruluna 

teklif eder. 

Hakem Kurulu üyeleri veya temsilcileri Yarışma Üst Jürisi olarak hakem toplantısı veya 

seminerlerine katılmak ve sorumlu oldukları aletlerde hakemlere doğru çalışmalar için kılavuzluk 

etmek zorundadırlar. 

Alet Jürisi Başkanı ( Baş Hakem ) ve Hakemler 

Madde 22- FIG Değerlendirme kuralları ve Teknik Yönergesi doğrultusunda her branşın 

Hakem Kurulu ilgili yarışma için yarışma başhakemleri ve hakemleri belirlenir. İlgili yarışmada D1 

hakemi aynı zamanda alet jürisinin başkanı olarak görev yapar. Alet Jürisinin diğer üyeleri D2 

hakemi ve E hakemleridir. Alet Jürisi değerlendirmelerini FIG değerlendirme kuralları ve 

Federasyonca Minikler ve/veya Yıldızlar kategorileri için belirlenmiş diğer kurallar doğrultusunda 

yaparlar. 

Yarışma Yönetmeni 

Madde 23- Federasyonun ilgili yarışmanın genel gidişini sağlamak ve yarışmalara katılan 

idareci antrenör sporcu ile yarışma görevlilerinin sevk ve idaresini sağlamak üzere en az milli 

hakem düzeyinde olanlar arasından görevlendirdiği kişidir. Yönetmen, jüri başkanından aldığı 

talimatlar doğrultusunda yarışmanın düzenini sağlar. Yarışma yönetmeni gerekli gördüğünde 

kendisine yardımcı olmak üzere, salon yönetmeni, grup yönetmeni ve müzik teknisyeni ve spiker ile 

gerekli gördüğü diğer hizmetler için yeterli sayıda personel görevlendirir. 

Bilgi İşlem Görevlisi 

Madde 24- Yarışmaların puanlama sistemini düzenli olarak kaydetmek, sıralamak ve 

derecelendirmek, sonucu ilan etmek üzere yarışma yönetmenine bağlı olarak bilgi işlem görevlisi 

atanır. 

Yarışma Düzeni: 

Madde 25- Cimnastik yarışmalarında branşın özelliğine göre aşağıdaki kurallar 

doğrultusunda davranılır: 

a- Yarışmalara açılış töreni ile başlanır. Açılış konuşması, İstiklal Marşı, saygı 

duruşlarından sonra, önce hakemler yerlerine alınır. Hakemlerin yerlerine yerleşmesinden 

sonra, yarışmaya katılacak sporcular ve antrenörleri müzik eşliğinde ilgili aletin hakem 

heyetinin önüne gelerek selam verir. Baş hakemin başla komutuyla aletlerde FIG 

kurallarında belirlenen süre kadar ısınma süresi başlar. Isınma süresi bitiminde, daha önce 

kura (Takım yarışmalarında kulüplerce belirlenmiş ) ile belirlenmiş sıraya göre sporcular 

yarışmaya başlarlar. 

b- Sporcular baş hakemin başla işaretiyle selamı verdikten sonra yarışmaya başlar. 

Yarışmanın bitiminde tekrar baş hakemi selamlayarak yerine geçer. FIG Değerlendirme 

kurallarına göre artistik Cimnastikte izin verilen aletlerde sporcunun emniyeti açısından bu 

maddeye aykırı davranışlarda FIG Değerlendirme kurallarında belirtilen cezalar uygulanır. 

Ritmik Cimnastik ve Aerobik Cimnastik branşlarında yardımcı antrenör bulunmasına izin 

verilmez. 

c- Sporcular, aletlerde kullandıkları ellik, bileklik, patik gibi aletlerinin emniyetinden 

sorumludurlar. 
d- Yarışma Yönetmeni, yarışma sahasının düzenini sürekli kontrol eder. Salon düzenini 
bozanları uyarır; uyarısına rağmen aynı davranışı gösterenleri salon dışına çıkartır. 
e- Yarışma jürisi de yarışma düzenine aykırı davranışta bulunan sporcu ve antrenörleri 
uyarır. Uyarıya rağmen aynı davranışı gösteren sporcu, antrenör ve idarecileri salondan 
çıkartır. Bununla ilgili FIG Değerlendirme kuralları ile Teknik Yönergede belirlenen 
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cezalar uygulanır.  
f- Yarışma yönetmeni, jürinin de görüşü ile basın için ayrı yerler ayırır. İmkanlar ölçüsünde 
fotoğraf, film ve TV kameraları için saha içinde ayrılmış yerler kullanıla bilinir. 
g- Not ilanı, bilgi işlem görevlisi ile saha içi haberleşmede imkanlar ölçüsünde elektronik 
araçlar kullanılır. Mümkün olmadığı taktirde bu maksatla hazırlanmış malzemeler 
kullanılabilir. 
h- Cimnastik yarışmalarında antrenörü başında olmayan sporcular yarışmaya alınmazlar. 
Ayrıca, sporcuların başındaki antrenörün ilgili branşın antrenörlük belgesine sahip olması 
gerekmektedir. Bu kurala uymayan kulüpler hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır. 

 

Kıyafetler: 

Madde 26-  

Cimnastik yarışmalarında branşın özelliğine uygun olarak hakemler de FIG Değerlendirme 

Kurallarında belirlenen kıyafetlere uygun giysi giymek zorundadırlar. Sporcular temsil ettikleri 

kuruluşun, arma, isim ya da amblemi tarzındaki işaretleri kıyafetlerinin uygun bir yerinde 

bulundurabilirler. Yarışma kıyafetlerinin üzerinde yazı bulunamaz. Disiplinsiz davranıştan puan 

kesintisi yapılır. 

Takım yarışmalarında sporcular aynı tip giysilerle çıkmak zorundadırlar. Aynı takım 

sporcularının amblemleri, kıyafetlerde birliği temin maksadıyla aynı yerde olmak zorundadır. 

Yarışmalarda yer alan antrenörler, temsil ettikleri takım, kulüp veya ilin eşofmanı ile yarışma 

salonunda bulunabilirler. 

Törenler 

Madde 27- Yarışmalarda açılış, kapanış ve ödül dağıtımı için yapılın törenlere tüm 

yarışmacıların katılmaları zorunludur. Törenlerde yarışma kıyafetleri giyilir. Ödül törenine 

katılmayan sporcuların final notu, takım ve bireysel olarak iptal edilir. 

Toplantılar 

Madde 28- İlgili yarışmalar için, yarışmalardan bir gün önce Federasyon Başkanının ya da 

görevlendireceği Yarışma Yönetmeni’nin başkanlığında Organizasyon (Teknik) toplantısı yapılır. 

Toplantıya yarışmaya katılacak tüm kulüp ya da kuruluşların temsilcileri, antrenörler katılır. 

Aerobik Cimnastikte yalnız belgeli antrenör katılır. Kulüp ya da kuruluş îdareci,temsilci ya da 

antrenörü, kafile listesi ile birlikte, sporcu lisansları, kimlik belgeleri ve veli izin (büyükler 

kategorisi hariç) belgelerini toplantıda yarışma yönetimine verir. Toplantıda verilen belgeler kontrol 

edilir. Lisansı ve geçerli vizesi olmayan sporcular yarışmaya alınmaz. 

Toplantıda yarışmaya katılan sporcuların ve takımların çıkış sıraları için kura çekilir. Çıkış 

sıraları bireysel yarışmalarda kura ile belirlenir ve alet değişimlerinde sporcu sıraları dönerek devam 

eder (birinci çıkan sporcu en son sıraya geçer). Takım yarışmalarında her takımın kendi 

belirleyeceği sıra olur. Karışık gruplarda FIG Yarışma Kurları ve Teknik Yönergesindeki kurallar 

geçerlidir. 

Toplantıda yarışmaya katılan sporcuların ve takımların çıkış sıraları için kura çekilir. Kura 

sonucu, takımların hangi aletlerde ve sporcuların hangi sıra ile yarışacakları belirlenir. 

Geçerli mazereti olmadan toplantıya katılmayan takımlar yarışmaya alınmazlar. 

Hakem toplantıları, FIG Değerlendirme Kurallarında belirtildiği gibi yarışmalardan bir saat 

öncedir. Hakemler bu toplantıya katılmak zorundadırlar. 

Programlı Antrenman 

Madde 29- Yarışma Yönetimince, yarışmalara katılacak sporcuların ve antrenörlerin salon 

ile aletlere uyum sağlayabilmeleri açısından programlı antrenman düzenlenir. Takımlar ve sporcular 

programda belirtildiği şekilde antrenmanlarını yaparlar. Kendilerine ayrılan zamanda antrenmana 

katılmayan takımlar ve sporcular bu haklarını kaybederler. Ancak, geçerli mazeretlerini Yarışma 

Yönetmenine bildirdikleri takdirde, kendilerine uygun bir çalışma zamanı verilir. 

FIG kuralları gereği yarışmalardan bir saat önce genel ısınma verilir. 
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İtirazlar 

Madde 30 - Yarışmalar ile ilgili itirazlar iki aşamada yapılır. 

a- Yarışma öncesi itirazlar: Yarışmaya katılacak takım ve sporcuların lisans ihlalleri ve 

cezalı bulunmaları nedeniyle yarışmaya katılamayacak olanlarla ilgili itirazlar, organizasyon 

toplantısında (Teknik Toplantı ) itiraz edilir. İtirazlar yazılı olarak toplantı başkanına verilir. 

Toplantı başkanı ve yarışma jürisi itiraza konu belgeleri inceleyip, kararını verir. Karar takım 

idarecisine veya antrenörüne bildirilir.  

b- Yarışma içi itirazlar: Yarışma sırasında itirazlar antrenör tarafından yazılı olarak 

Yarışma Yönetmeni vasıtasıyla yarışma jürisine yapılır. Antrenör yalnızca kendi 

sporcusunun notuna itiraz edebilir. Bir başka takımın sporcusuna itiraz edilemez. Artistik 

Cimnastikte E hakemlerince verilen nota itiraz edilemez. Aerobik Cimnastikte artistik ve 

uygulama notlarına itiraz edilemez, itiraz yalnızca zorluk notuna edilebilir.  

c- Cimnastikçinin notu ilan edildiğinde ya da en geç bir sonraki Cimnastikçinin 

serisinin bitiminde, antrenör “D“ notuna itiraz eder. Gecikmiş itiraz reddedilir. Ritmik 

Cimnastik için; D1 notuna itiraz edilir. Yazılı olarak, itiraz edilen sporcunun kategorisinde o 

günkü Son yarışmacı yarışıp notu ilan edilene kadar dilekçe ile birlikte Federasyonca 

belirlenen miktar ile Yarışma Yönetimine verilir.  

d- İtiraz için sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenen miktar (TL) 

makbuz karşılığı yatırılır. İtirazın kabul edilmesi halinde miktar (TL) iade edilir. 

Reddedilmesi halinde miktar (TL)  Federasyona gelir kaydedilir.  

Cezalar 

Madde 31- Yarışmalarda uygunsuz davranışlarda bulunanlar hakkında ayrıca Disiplin 

Talimatına göre işlem yapılır. 

Ödüller 

Madde 32- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda ödüller Federasyon tarafından 

verilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Federasyon Yönetim Kurulunca çıkartılacak Ödül Talimatında 

belirtilir. 

Raporlar 

Madde 33- Yarışma Yönetmeni yarışmaların genel gidişi ve başhakemler hakemlerin 

çalışmaları ve yarışma serilerinin değerlendirilmesi hususlarında ayrı ayrı olmak üzere yarışmaların 

bitmesinden itibaren 10 gün içerisinde Federasyona rapor verirler. 

Yapılan itirazların değerlendirilmesinde bu raporlar esas alınır. 

 

Kayıtlar 

Madde 34- Yarışmalarla ilgili tüm kayıtlar, Yarışma Yönetmeni tarafından ilgililerden talep 

edilerek tam olarak toplanır, 5 gün içerisinde Federasyon Başkanlığına teslim edilir. 
Yarışma sonuçları ile ilgili kayıtlar Federasyonca tescil edilir. 

Talimatta Yer Almayan Konular 

Madde 35- Bu Talimatta yer almayan konular hakkında karar alma yetkisi, Yönetim 
Kuruluna aittir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Son Hükümler 

 

 

 
Geçici Madde 1 
Bu Talimatta, Minikler I kategorisi, takım oluşumu ile ilgili 4+1 kuralı 2013 sezonundan 

itibaren uygulanacaktır. 
 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler: 
Madde 36-  Yönetim Kurulu’nun 16/04/2007 tarihli ve 13 no.lu Kararı ile yürürlüğe giren 

Yarışma Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 
 
Yürürlük 
Madde 37- Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Madde 38- Bu Talimat hükümleri Federasyon Başkanı tarafından yürütülür. 

 


