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Amaç 

MADDE 1-  Bu Talimatın amacı, Modern Pentatlon müsabakalarında görev alacak hakem ve gözlemcilerin görev, 

yetki ve sorumlulukları ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2-  Bu Talimat; hakem kurullarının seçimini, görev ve yetkilerini, Federasyon veya il müdürlüklerince 

düzenlenecek her türlü resmi ve özel müsabakalarda görev alacak hakemlerde aranacak nitelikleri, görevlendirilmelerini, 

derece yükselmelerini, kıyafetleri ile öğretici hakem ve gözlemcilere dair hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3-  Bu Talimat, 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 

10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4-  Bu Talimatta geçen; 

a) Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

b) Genel Müdür    : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

c) Federasyon    : Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığını, 

ç) Federasyon Başkanı  : Modern Pentatlon Federasyonu Başkanını, 

d) İl Müdürlüğü    : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

e)  İl Müdürü     : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

f) İlçe Müdürü    : Gençlik ve Spor İlçe Müdürünü, 

g) İl Spor Temsilcisi   : Modern Pentatlon Federasyonu İl Spor Dalı Temsilcisini, 

ğ)  Temsilci     : Federasyon veya İl Müdürlüklerince görevlendirilen kişiyi, 

j)  Gözlemci     : Organizasyonu ve hakemlerin yarışma esnasında kurallara uygun, tarafsız ve başarılı bir 

yönetim gösterip – göstermediğini denetleyen, Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 

h) U.I.P.M     : Uluslar arası Modern Pentatlon Birliğini, 

ı) E.C.M.P     : Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonunu, 

 ifade eder. 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

 

 

Hakem kurulları 

MADDE 5-  Hakem ve saha komiseri faaliyetleri; Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurullarınca, gözlemcilik 

faaliyetleri ise Federasyonca yürütülür. 

 

Merkez hakem kurulunun oluşumu 

MADDE 6- Merkez Hakem Kurulu kurul başkanı dahil altı üyeden oluşur. Kurul, Federasyon Başkanının teklifi ve 

Yönetim Kurulu kararı ile atanır. MHK kendi üyeleri arasında 1 başkan 1 başkan yardımcısı yazı işlerini yürütecek 1 

sekreter , hakem sicil ve vize işlerini düzenleyecek 2 üye seçer. Herhangi bir nedenle boşalan üyenin yerine Federasyon 

Başkanının teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile atama yapılır. 

 



Merkez hakem kurulunun görev süresi 

 

MADDE 7-(1) Merkez Hakem Kurulunun görev süresi dört yıldır. Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile 

görev süresi kendiliğinden sona erer.  

       (2)Üyelerin görev süreleri aşağıdaki durumlarda sona erer: 

a) Federasyon Başkanının görevden ayrılması, 

b) Kurulun ilk altı ay içinde toplanmaması, 

c) Üyelerin özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmaması, 

ç) Üyenin istifası, 

d) Federasyon Başkanının teklifi ve  Yönetim Kurulunun kararı ile 

 

Merkez hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar 

MADDE 8- Merkez Hakem Kuruluna atanacaklarda aranacak şartlar. 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul  mezunu olmak, 

c) Uluslar arası, ulusal veya il  hakemi olmak   

ç) Görev süresince kulüplerin Modern Pentatlon branşında faal yönetici ve faal sporcu olmamak 

d) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak 

e) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak 

                                                                                                                                                                                                                                           
Merkez Hakem kurulunun çalışma şekli, toplantılar ve kararların alınması 

MADDE 9-(1) Merkez Hakem Kurulunun başkanı Federasyon Başkanıdır. Federasyon Başkanı kendisini temsil 

etmek üzere Kurul üyeleri arasından birini Kurul Başkanı olarak teklif eder ve Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Herhangi 

bir nedenle Kurul Başkanlığının boşalması durumunda yenisi Federasyon Başkanının teklifi, Yönetim Kurulu kararı ile 

atanır. Kurul üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparak bir sekreter ve sicil işlerini  düzenleyecek iki üye seçerler. 

Sekreter, kurulun yazışmalarını ve Başkanının vereceği diğer işleri yapar. Sicil işlerini yapan üyeler, tüm hakemlerin sicil 

işlemlerini düzenler ve takip ederler. 

  (2) Kurul, Kurul Başkanının başkanlığında ayda bir kez, üyelerin çoğunluğunun  kararı ile toplanır. Kararlar; 

katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu iki sayılır. Alınan kararlar karar defterine yazılır 

ve katılanlarca imzalanır. 

  (3) Başkan, gerekli gördüğü hallerde kurulu toplantıya çağırır. Başkanın bulunmadığı hallerde Kurul Başkanı 

toplantıyı idare eder. 

 

Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri 

MADDE 10-  – Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri; 

a) U.I.PM’nin belirlediği müsabaka kuralları ile ilgili her türlü değişiklik ve yorumların konuyla ilgili yayınların en 

kısa süre içerisinde illere, kulüplere, antrenörlere, hakemlere ve gözlemcilere duyurulması ile uygulanmasını 

sağlamak, 

b) Hakemlerin yetiştirilmesini sağlamak, klasmanlarını belirlemek ve terfi işlemlerini yapmak, 

c) Federasyonca düzenlenen müsabakalarda hakemleri görevlendirmek, 

ç)     Ulusal hakem sınavı açmak ve durumu uygun olan hakemleri sınava çağırmak, 

d) Müsabakalarda görevlendirilen hakemleri gözlemci raporuyla değerlendirmek, 

e) Hakemlerin yetişmesini sağlamak  ve klasmanını belirlemek,  

f) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatına göre suç sayılan davranışta bulunan hakemler 

hakkında gerekli soruşturmayı yapmak , idari tedbirleri almak gerektiğinde ceza kuruluna sevk etmek üzere yönetim 

kuruluna öneride bulunmak.  

g) Hakemlerin gözlem raporları, bilgi fişleri, dosyalarının düzenli tutulmasını sağlamak, 

ğ)   Eğitim faaliyetlerinde her kademedeki hakem ve öğretici hakemlere görev vermek, 

h) Yabancı ülkelerde düzenlenen resmi ve özel müsabakalara gönderilecek hakem, başhakem, öğretici hakem   

isimlerini tespit etmek,  

i) Öğretici hakemleri belirlemek, 

j) İl hakem kurullarının çalışmalarını takip etmek, toplantılarına katılmak ve denetlemek, 

k) İl hakem kurullarının itiraz ve başvurularını incelemek ve bir ay içerisinde karara bağlamak, 

l)  Federasyon ilgili birimleri ile koordine sağlayarak seminer düzenlemek ve gerekirse bu seminerlere uluslararası 

eğitici ve öğretici davet etmek üzere, yıllık plan ve programlar yapmak, 

m) İl müdürlüklerinden gelen istekleri değerlendirerek hakem yetiştirmek üzere kurs ve seminer açılmasına karar 

vermek ve açılmasını sağlamak, 

n) Açılacak kurs ve seminerlerde görev alacak öğretici hakemleri tespit etmek, eğitim programlarını ve eğitim 

dokümanlarını, sınav sorularını hazırlamak, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak,  

o) Hakemlerin yazılı başvurularını incelemek, karara bağlamak, 

p) Yarışma teknikleriyle ilgili itirazlarda kesin karar vermek, 

r)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak.   

s)Uluslararası hakemlerin her yıl isimlerini U.I.P.M’ye bildirmek, 

 

MADDE 11- Merkez Hakem Kurulu her zaman il hakem kurullarını denetleyebilir ve gerekli tedbirleri alır. Merkez 

Hakem Kurulu, il hakem kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceler ve sonuca bağlar.  

 



 

 

 

 

 

  

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

İl Hakem Kurulu 

 

İl hakem kurulunun oluşturulması 

MADDE 12-  Hakem sayısı 10 ve daha yukarı olan illerde il hakem kurulunun oluşturulması zorunludur. İl Hakem 

Kurulu, üç lisanslı faal hakemden oluşur.  

 

 

İl hakem kurullarının seçimi 

MADDE 13-  İl Temsilcisinin teklifi ile İl Müdürlüğünün uygun görüşü ve MHK lunun onayı ile il veya ilçe 

hakem kurulları göreve gelir, MHK lunun onay vermediği hakemler kurulda görev alamaz.  

 

İl hakem kurullarının çalışma usulleri 

MADDE 14-İl temsilcisi, üyelerden birini kurul as başkanı olarak seçer ve listeyi İl Müdürünün onayına sunar. İl 

hakem kurulunun başkanı il temsilcisidir. İl Hakem Kurulu çoğunlukla toplanır, kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşit 

olması halinde, başkanının oyu iki oy kabul edilir. Kararlar, karar defterine yazılır ve katılan üyelerce imzalanır.  

 

İl hakem kurulu üyelerinde aranacak şartlar 

MADDE 15-  İl Hakem Kurulu üyelerinde aranacak şartlar: 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

c) En az il hakem olmak, 

ç)    Görev süresince kulüplerin Modern Pentatlon branşında faal yönetici, antrenör veya sporcu olmamak, 

d) Müsabakacı takımlarda görevli olmamak, 

e) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve  Ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak  

f) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak, 

 

İl hakem kurullarının görev süresi 

MADDE 16- İl Hakem Kurullarının görev süresi iki yıldır. Ancak, İl Temsilcisi lüzumu halinde kurul üyelerinde 

değişiklik yapılması hususunda İl Müdürüne teklifte bulunabilir. 

 

İl hakem kurullarının görev ve yetkileri 

MADDE 17-  İl Hakem kurullarının görev  ve yetkileri şunlardır: 

a) İldeki hakemlerin kimlik bilgilerini, görevlendirilmelerini, gözlemci raporlarını ve yönettikleri müsabakalarla 

ilgili bilgileri hakem dosyalarında bulundurmak ve düzenli tutmak, 

b) Geliştirme semineri açmak ve açılmasını sağlamak, aylık eğitim ve değerlendirme toplantıları yaparak    

hakemlerin gelişmesini sağlamak, 

c) Aday hakem kursu açılması için Federasyona teklifte bulunulmasını sağlamak, 

ç)     Aday hakemlerin denemelerini yaparak başarılı olan aday hakemlerle ilgili evrakların, il hakemliğine terfi için 

Mayıs ayı sonuna kadar Federasyona gönderilmesini sağlamak, 

d) İl hakemliğinden ulusal hakemliğe terfi şartları taşıyan il hakemleri ile ilgili evrakların her yıl Mayıs ayı sonuna 

kadar Federasyona gönderilmesini sağlamak, 

e) İlde düzenlenen resmi ve özel müsabakalara hakemler, Turnuva Başhakemi görevlendirmek, 

f) Hakemlerle ilgili gerekli bütün bilgilerin zamanında Federasyona gönderilmesini sağlamak,  

g) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden hakemlerle ilgili gerekli önlemleri alarak Federasyona 

bildirilmek, 

h) Hakemlerin il müsabakalarında oyun kurallarını uygulaması sırasında ortaya çıkacak teknik hatalar hakkında 

karar vermek, 

i) Oyun kurallarının uygulanması esnasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesi ve oyun teknikleriyle ilgili kesin 

karar verilmek üzere Merkez Hakem Kurulunun görüşüne başvurmak. 

 

İl hakem kurulu üyeliğinin sona ermesi 

MADDE 18- İl Hakem kurulu üyeleri aşağıda belirtilen durumlarda görevinden ayrılmış olurlar. 

a) Kurulun görev süresinin bitmiş olması,  

b) İstifa etmek, 

c) Üst üste  bir yılda üç toplantıya özürsüz katılmamak, 

ç) Üye olma niteliğini kaybetmiş olmak . 

d) Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri merkez hakem kurulu kararı ile tespit 

edilmiş olmak 

 

 

 



İl hakem kurulunun toplanma şekli 

MADDE 19- İl Hakem kurulları faaliyet proğramlarına göre gerektiği şekilde toplanır. Bunun dışında olağanüstü 

toplantıya her zaman davet edilebilirler. 

 

İl hakem kurulu üyelerinin görev yasağı 

MADDE 20- İl Hakem kurulu üyelerinin faal sporcu olması, sporcu ekiplerinde görev yapmaları yasaktır. Faaliyetler 

hakkında basın açıklaması yapamazlar, demeç veremezler, müsabaka sonuçlarını açıklayamazlar. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar 

MADDE 21-Hakemlik dereceleri şunlardır;   

a)  Aday hakem, 

b) İl hakemi, 

c) Ulusal hakem, 

d) Uluslararası hakem, 

Hakem olabilme şartları 

MADDE 22-(1) Modern pentatlon oyun kurallarına göre, müsabakaları yönetmek için hakem kursuna ve seminerine 

katılmak ve başarılı olmak gerekir. Hakem kurs ve seminerlerine ilişkin usul ve esaslar  ayrıca talimatla belirlenir. 

        2) Aday hakem olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; 

a) T.C. Vatandaşı olmak, 

b) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

c) 18 yaşından küçük 40 yaşından büyük olmamak,  

ç)     Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelendirmiş olmak, 

d) Düzenlenen kurslar sonunda yapılan sınavlarda başarılı olmak, 

e) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak 

f) Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak 

 

Aday hakem 

MADDE 23- Aday hakemlik süresi en az altı ay, en çok iki yıldır. Bu sürenin başlama tarihi ilgilinin il müdürlüğüne 

yazılı olarak adaylığının bildirildiği tarihtir. En az altı ay en çok iki yıl müsabakalarda uygulamalı denemeye tabi tutulan 

aday hakemlerden deneme süresi içerisinde İl hakemi olmaya uygun bulunan adayları İl hakem kurulu teklifi ile Merkez 

Hakem Kurulu İl hakemliğine yükseltir. iki yıl içinde müsabakalar esnasında yapılacak uygulamalarda başarılı 

olamayanların aday hakemlikleri sona erer. 

 

İl hakemi 

MADDE 24-Bir sezon içerisinde en az üç defa hakemlik denemesine tabi tutularak başarı gösteren aday hakemler il 

hakem kurullarınca ilgili hakemlerin yönettikleri müsabakaların gözlemci raporları ve müsabaka değerlendirme kağıdı, 

teklif kararı, iki adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, öğrenim belgesi sureti  ile birlikte  Merkez Hakem Kuruluna 

verilmek üzere Federasyona gönderilir. Merkez Hakem Kurulu gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yaptıktan sonra 

durumu uygun olan aday hakemler il hakemliği derecesine yükseltir.   

 

Ulusal hakem   

MADDE 25-(1) İllerde il hakemi olarak en az iki yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede en az  üç kez Federasyonca 

düzenlenen müsabakalarda  görev alan hakemler ile ayrıca üstün başarı gösterdiği Merkez Hakem Kurulunca belirlenen 

hakemlerin süresi beklenmeden ulusal hakemliğe terfileri için teklif edilir Federasyon Yönetim Kurulunca onaylanır . İl 

Müdürlükleri teklifleri Mayıs ayı sonuna kadar Federasyonda olacak şekilde gönderirler. Daha sonra gönderilen teklifler 

bir sonra ki yıl değerlendirilir.    

        (2) Teklifte: 

a) İki adet fotoğraf, 

b) İlgili hakemin yönettiği resmi müsabakalara ait gözlemci raporlarına dayalı yıllık ortalama puanları,  

c) Federasyon faaliyetlerinde görevlendirildiklerine dair görev kağıdı ile gözlem raporuna dayalı gözlem puanı, 

 ç)    

d)Merkez hakem  kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların sonunda ortalama 100 puan üzerinden en 

az 70 puan aldığını gösterir belge, 

e) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almadığına dair yazı 

    (3)  Sınava iki kez çağırıldığı halde mazeretsiz katılmayan veya sınavda başarısız olanlar bir yıl  sınava katılamazlar. 

 

Uluslararası hakem 

MADDE 26- (1) Ulusal hakem olarak en az iki yıl faal hakemlik yapan ve bu sürede en az on kez Federasyonca 

düzenlenen müsabakalarda görev alan hakemler arasından Merkez Hakem Kurulunun teklifi federasyon Yönetim 

Kurulunun onayı ile 2 adet fotoğrafla UPIM ‘e teklif edilir 

a) İlgili hakemin yönettiği resmi müsabakalara ait gözlemci raporlarına dayalı yıllık ortalama puanlar,  

       b)   İl hakem kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulamalı sınavların sonunda ortalama 100 puan üzerinden en az 70 

puan almak, 

     c)  Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak 

       d)  Federasyonun belirleyeceği kurul tarafından yapılan dil sınavına katılmak 

e) Sınava iki kez çağırıldığı halde mazeretsiz katılmayan veya sınavda başarısız olanlar 1 yıl  sınava katılamazlar. 



 

 

 

 

Başhakem 

MADDE 27- Yurtiçi faaliyetlerinde görev alan hakemler arasından belirlenir. U.I.M.P. kurallarına göre müsabakayı 

yönetir ve hakemlerin görev dağılımını yapar. 

 

Yurtdışında görev yapan hakemlerin görevlendirilmesi ile ilgili esaslar 

MADDE 28- Yurtdışındaki hakemler Federasyondan izin almak kaydı ile bulundukları ülkede hakemlik görevi 

yapabilirler. Yabancı ülke Federasyonlarından hakemlik lisansı alanlar, Türkiye’de hakemlik yapmak istediklerinde, 

illerinde yapılacak seminerler sonrasında hangi kategoriye girecekleri Merkez Hakem Kurulu tarafından tesbit edilir ve 

durumuna uygun olarak düzenlenen lisans verilir. 

 

Hakem lisansları 

MADDE 29- Hakemlerinin lisansları , Federasyonca verilir. Lisanslar hakem terfi ettikçe yenilenir. Lisansını 

kaybeden hakemlerin yeni lisansı hakeme ait yeterli bilgilere göre yazılmış dilekçelerinin resmi yolla federasyona ulaşması 

halinde verilir. Lisanssız hakem görev yapamaz. 

 

Hakemlerin lisanslarının yenilenmemesi  

MADDE 30- (1) Başhakem ve hakemlerin lisansları aşağıda belirtilen durumlarda yenilenmez. 

a) İstifa etmek,  

b) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, 

c) Federasyon veya il müsabakalarında görev verildiği halde geçerli mazereti olmadan 1 yıl içinde 3 defa görev 

kabul etmemek, 

ç)    Gerçeğe uygun olmayan rapor tanzim etmek ve raporu gizlemek veya taraflardan maddi ve manevi menfaat temin 

edildiği tespit edilenler. 

d)Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak 

        e)Modern Pentatlon camiası ile müsabakalar hakkında gazete, dergi, radyo, TV gibi benzeri görsel ve yazılı basına 

izinsiz açıklama yapmak ve yayınlamasını sağlamak, 

        f)Her yıl yapılacak olan seminerlere mazeretsiz katılmamak ve/veya sınava girmemek,  

      (2) Merkez Hakem Kurulunca Disiplin kuruluna sevk edilen ve cezaları kesinleşen hakemlerin cezalı oldukları 

sürede lisansları askıya alınır.  Lisansları askıya alınan veya yenilenmeyen hakemlere müsabakalarda görev verilemez. 

Merkez Hakem Kurulu Başkan ve üyelerin tamamında kanaat oluştuğunda hakem lisansı iptal edilebilir. Merkez Hakem 

Kurulunun bu kararı Federasyon Yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 

 

Vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi 

MADDE 31-(1) Herhangi bir nedenle vize edilmeyen lisanslara itiraz süresi kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gündür. 

İtirazlar yazılı olarak yapılır, sözlü yapılan itirazlar dikkate alınmaz. 

 

Hakemlik görevine ara verilmesi  

MADDE 32- (1)Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen kişiler, il hakem kurullarına görevine ara 

verdiğini yazılı olarak bildirir. İl hakem kurulu hakemlerin özürleri sağlık nedeniyle ise ilgili kişiler hakkındaki raporu ile 

birlikte görüşlerini Merkez Hakem Kuruluna bildirir. Tekrar göreve dönmek isteyenler görevi bıraktıkları derecedeki 

hakemlik görevlerine Merkez Hakem Kurulunun onayı ile dönebilirler.  

        (2) Bulundukları İllerde il hakem kurulu yoksa mazeretlerini ilgili il müdürlüklerinden alacakları hakemliğe ara 

vereceklerine dair resmi yazı ile Merkez Hakem Kuruluna bildirir. 

Hakemlerin  görevlendirilmesi 

MADDE 33-  Hakem görevlendirmeleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılır; 

a) Federasyona bağlı olarak gerçekleştirilen tüm müsabakalarda lisanslı hakemler görevlendirilir.  

b) Başhakem ve hakemler Federasyon faaliyetlerinde Merkez Hakem Kurulunca, il içi faaliyetlerde ise İl Hakem 

Kurullarınca görevlendirilir.  

c) Federasyon faaliyet programında yer almayan özel organizasyonlarda görevlendirilecek başhakem ve hakemlere 

ödenecek ücretler müsabakayı düzenleyen kulüp, organizatörce karşılanır. Bu ücretler Federasyonca belirlenen ücretlerin 

altında olamaz.  

 

Hakemlerin yapması gereken işler 

MADDE  34-  Başhakemler ve hakemler ve aşağıdaki görevleri yürütürler. 

a) Hakemlerin müsabaka öncesi görevleri; 

1.   Başhakem ve hakemler müsabaka programında belirtilen görevlilerle birlikte, tesislerin fiziki şartlarının uluslar 

arası kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek. 

2. Kronometre, kalem ve skor kağıtları hazırlamak. 

3. Sporcuların kıyafetlerini denetlemek. Reklam ve tanıtım yasaklarına uygunluğu sağlamak. 

b) Hakemlerin müsabaka anında görevleri; 

1.     Branşlarının gerektirdiği malzemeleri kontrol etmek. 

 

 

 



c)  Hakemlerin müsabaka sonunda görevleri; 

1.  Yurt dışında yönettikleri müsabakalar, katıldıkları kurs, seminer ve  toplantı sonuç raporlarını dönüşlerinden 15  

gün içinde Federasyona bildirmek. 

2.  Müsabaka sonuç tutanağını skor kağıdı ile birlikte başhakemine teslim etmek. 

      (2)  Başhakem müsabakanın bitiş tarihinden itibaren üç gün içerisinde belgelerle birlikte müsabaka raporunu  

Federasyona veya İl Müdürlüğüne iletir. 

 

Hakem kıyafetleri 

MADDE 35-   Hakem kıyafetleri ve  renkleri  Sezon başında MHK lunca belirlenir ve yayınlanır 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gözlemciler  

Gözlemcilerin nitelikleri 

MADDE  36-  Gözlemcilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

        a) T.C. Vatandaşı olmak. 

        b) Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Disiplin ve ceza talimatı hükümlerine göre ceza almamış olmak 

c)Ağır hapis veya 1 yıldan fazla hapis yada yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası almamış olmak 

  d) 30 yaşından küçük olmamak 

e) U.I.P.M Kurallarını bilmek.        

e)  Gözlemciler görevli oldukları faaliyetlere ait hakem gözlem formlarını ve müsabaka raporunu yedi gün içerisinde 

Federasyona iletmek zorundadır. Yarışma sırasında hakemlerin kararına müdahale edemez, yarışma sonrasında beyanda 

bulunamaz ve raporunu açıklayamaz. 

Gözlemciler 

MADDE 37-  Hakemlerin müsabaka değerlendirmesi sırasında, kurallara uygun, tarafsız ve başarılı bir yönetim 

gösterip göstermediğinin bir raporla tespiti gözlemciler tarafından yapılır. Gözlemcilik görevi Federasyonca  verilir. 

Gözlemciler görevi sırasında objektif, adil ve dürüst olmak zorundadırlar. Gözlemciler, görevli hakemlere müdahalede 

bulunamazlar. Bu özellikleri kaybettikleri Federasyon yetkililerince tespit edilen gözlemciler Federasyon Disiplin  

Kuruluna sevk edilir. 

 

ALTINCI BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 38- Bu Talimatta yer almayan konularda, Federasyonca alınan kararlar Federasyon Yönetim kurulu 

kararından sonra uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE  39-  Bu Talimat, Federasyon Yönetim kurulu kararından  sonra yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE  40-  Bu Talimat hükümlerini Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı  yürütür. 
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