
 

TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 

KULÜPLERARASI CİMNASTİK LİGİ TALİMATI 
 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1- Bu talimatın amacı, Kulüplerarası Cimnastik Ligleri'nin düzenlenmesi, idari ve 

teknik işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.  

 

Kapsam 
MADDE 2- Bu talimat, Kulüplerarası Cimnastik Ligleri'nin düzenlenmesi, idari ve teknik 

konularda uygulanacak usul ve esasları kapsar. Liglerin oynanması sırasında olabilecek 

değişiklikler ve tamamlamalar Federasyonun web sayfası aracılığı ile ilan edilir ve uygulamaya 

girer. 

  

Dayanak 

MADDE 3- Bu talimat 3289 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi, 19/7/2012 tarihli ve 28358 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ve Cimnastik Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 
 
Tanımlar 

MADDE 4 - Bu talimatta geçen: 

TCF ve Federasyon : Türkiye Cimnastik Federasyonunu, 

Cimnastlig  : Cimnastik Liglerini, 

Kulüp  : Tescilini yaptırmış, Federasyonun faaliyetine katılan Cimnastik 

kulüplerini, 

Tescil  : Bir kulübün Cimnastik faaliyetinde bulunabilmek için kayıt işlemlerini 

Lisans  : Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla İl Müdürlükleri 

tarafından verilen onaylı belgeyi, 

Transfer  : Bir sporcunun kulüp değiştirmesini, 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER 
 

MADDE 5 – (1) Ligler:  

a) Federasyon tarafından tescil edilmiş kulüplerden oluşmak kaydıyla, Erkekler ve Bayanlar 

kategorilerinde TCF Kulüplerarası 1. ve 2.  Cimnastik Ligi olarak düzenlenir.  

b) Cimnastlig müsabakalarıyla ilgili her türlü işlemler federasyonun ilgili kurulları tarafından 

yapılır. 

c) Cimnastlig 2015 sezonunda Artistik Erkekler, Artistik Kızlar, Ritmik ve Aerobik 

disiplinlerinde, minikler kategorisinde uygulanacaktır. Branş ve kategorilerdeki değişiklikler 

federasyon tarafından görülecek lüzuma göre gerçekleşebilir. 

d) 1. Ligde 6 takım mücadele eder. 2. Ligde takım sınırlaması yoktur. 2. Ligdeki takım sayısına 

bağlı olarak sonraki sezonlarda 3. lig kurulabilir.  

e) Yılsonunda elde edilen puanlara göre sıralama yapılır. 1. lig sıralamasındaki son 2 takım bir 

alt lige düşer, 2. Ligde yer alan ilk 2 takım bir üst lige çıkar.  

f) 2015 yılı sezonunda takımların hangi ligde mücadele edecekleri 2014 yılı yarışma sonuçlarına 

göre belirlenecektir (Ritmik Cimnastik hariç). Ritmikte 2014 yılında minikler kategorisinde 

takım müsabakası yapılmadığında 2015 yılı başında seçme yarışması yapılacaktır. 



g) İlk defa yarışmalara girecek olan kulüpler 2.Ligden müsabakalara katılırlar. 

h) Müsabakalara katılacak kulüpler federasyon tarafından belirtilen tarihe kadar katılım 

durumunu bildirmek zorundadırlar. Bildirim yapmayan veya geç kalan kulüpler Cimnastlig’e 

o yıl için dahil edilmezler veya ceza ödeyerek katılım sağlayabilirler. 

i) Lig müsabakaları farklı zamanlarda planlanmış 3 müsabakadan oluşur (ritmikte ilk sezon için, 
birinci müsabaka seçme, sonraki 2 müsabaka lig müsabakası).  

j) Lig müsabakalarının yapılacağı tarihler, yerler ve başvuru koşulları TCF internet sitesinde ilan 
edilir. 
 

(2) Takım Oluşumları: 

a. Artistik erkekler ve Artistik kızlar takım 3+2 sporcudan oluşur. Bir alette en fazla 4 sporcu 

yarışabilir. En iyi 3 not takım notu olarak değerlendirmeye alınır. 

b. Aerobik Cimnastikte takım; Tek Erkek/Tek Bayan  + Gruptan (3-5 sporcu) oluşur.  

c. Ritmik Cimnastikte takım; 4+2 sporcudan oluşur. 

d. Lige katılacak olan sporcular ilgili sezonda geçerli lisansa sahip olmalıdırlar. 

e. Ligde yabancı uyruklu sporcu yarıştırılabilir. Bir takımda sadece bir yabancı uyruklu 

sporcunun yarışmasına izin verilir. Yarışacak sporcunun kulübü adına alınmış geçerli lisansı 

olmak zorundadır.  

(3) Yarışma Aletleri: 

a) Artistik Erkeklerde Yer, Kulplu Beygir, Halka, Atlama Masası, Paralel ve Barfiks aletleridir. 

b) Artistik Kızlarda Atlama Masası, Kız Paraleli, Denge ve Yer aletleridir. 

c) Ritmik Cimnastikte, Serbest seri ve o yıl için kurul tarafından belirlenecek diğer alet/aletlerinde 

yarışma yapılır. 

 

(4) Puanlama ve Takım Sıralaması: 

a) Müsabaka sonrasında her alette takım olarak alınacak puanlara göre sıralama yapılır. 

Sıralamaya göre 1inci olan takım 6 puan, 6ıncı olan takım 1 puan alacak şekilde puanlama 

yapılır. Takım genel tasnif sonucuna göre de aynı işlem yapılır. Kulüplerin aletlerde ve takım 

sıralamasında aldıkları puan toplamına göre lig sıralaması belirlenir. Takım sayısının 6’dan 

fazla olması durumunda 7. ve sonrasındaki takımlara puan verilmez. Bu takımların sıralaması, 

kulübün toplam puanına göre yapılır. 

b) Müsabakalarda her takımın yarıştıkları aletlerde takım olarak aldıkları toplam puanları baz 

alınarak puanlama yapılır. Aerobik Cimnastikte ise tekler ve grup kategorisine göre sıralama 

yapılacak ve sıralamadaki yerlerine göre kulüpler puan kazanacaklardır. 

c) Eşitlik durumunda kulüplerin toplam puanları baz alınır. Bu notların da eşit olması 

durumunda FIG kurallarına göre sıralama yapılır. 

 

(5) Branşlar ve Kategori Yaşları 

Artistik Erkeklerde 7-9, Artistik Kızlarda 7-8, Ritmik Cimnastikte 7-8 ve Aerobikte 10-11 

yaşlarındaki sporcular (doğum yılı baz alınır) yarışmalara katılabilir. 

 

(6) Finans 

a) 1. Ligde yer alan tüm takımların en fazla 4 sporcusu, bir antrenörleri ile bir idarecilerinin 

harcırahları federasyon tarafından ödenir.  

b) 2. Ligde mücadele eden takımlardan ilk 2 ye giren takımların en fazla 4 sporcusu ile bir 

antrenörün harcırahı federasyon tarafından ödenir.  

 

 



(7) Lig Başvuruları 

1. ve 2. Lig listesinde yer alan takımlar katılım teyitlerini ilan edilen tarihe kadar Federasyon Lig 

Başvuru Formunu doldurup, faks, mail ya da posta aracılığıyla Federasyona ulaştırmak 

zorundadır. Bu tarihte başvuru yapmayan takımlar lig müsabakalarına alınmazlar ve bu takımlar 

doğrudan bir alt kümeye düşürülür. 

Başvuruların Kontrolü 

Takım başvuruları ve sporcu listeleri Federasyon ilgili teknik kurulu tarafından kontrol edilir. 

Başvuru ve sporcu listelerinde hata ve eksiklik olmayan takımların başvuruları kabul edilerek, 

kendilerine bildirilir, eksiği olan takımlara ise düzeltme yapmaları için süre verilir. Takımlar 

verilen süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yapıp Federasyona bildirmek zorundadır, aksi 

durumda takımların başvuruları kabul edilmez ve bu durumdaki takımlar lig müsabakalarına 

alınmaz ve bir alt lige düşürülür. 

Listelerin kontrol edilmesi ve düzenlenme işlemi bittikten sonra, federasyon tüm takımları ve 

sporcu listelerini internet sitesinde ilan eder. Bu tarihten itibaren 72 saat süre içerisinde takımlar 

listelere itiraz edebilirler. Bu süre içerisinde gelen itirazlar Federasyon tarafından değerlendirilir 

ve sporcu listelerine son şekli verildikten sonra lig müsabakaları için geçerli olacak kesinleşmiş 

sporcu listeleri internet sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra takımlardan gelecek sporcu ekleme, 

düzeltme ve çıkarma istekleri kabul edilmez. 

Müsabakalar 

Müsabakalar esnasında Türkiye Cimnastik Federasyonu 2. kademe ve üstü antrenörlük belgesine 

sahip ve o yıl için vizeli antrenörler salonda takımının yanında yer alabilir.  

Müsabakalar esnasında sakatlanarak müsabakaya devam edemeyecek durumdaki sporcuların o 

ana kadar almış olduğu puanlar geçerlidir.  

Müsabakalar esnasında kurallara aykırı hareketten ötürü ihraç edilen sporcunun o müsabakada 

aldığı puanlar silinir, o andan itibaren takımının sporcu listelerinde yer alamaz. 

Herhangi bir sebeple olması gereken saatte salonda yerini almayan takım müsabakadan 0 (sıfır) 

puan almış sayılır ve hakkında işlem yapılmak üzere disiplin kuruluna sevk edilir. 

Kurallara Aykırı Sporcu Yarıştırma - Çekilme 

İtirazlar, federasyon ve ilgili teknik kurul tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır. 

1. ve 2. Liglerde normal müsabakalarını tamamlamadan çekilen takımlar bir alt kümeye 

düşürülerek, Disiplin Talimatı gereği cezalandırılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Yürürlük 

MADDE 6 –  

Bu talimat Türkiye Cimnastik Federasyonu ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet sitelerinde 

yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.  

Yürütme 

MADDE 7-  

Bu talimat hükümlerini Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı yürütür. 


