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YÖNETİM KURULU KARARI 

KARAR TARİHİ : 15/03/2009 

KARAR NO  : 2 
 

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU 

HALTER YARIŞMA TALİMATI  

 

Amaç : 

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

düzenlenecek Halter yarışmaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen 
organizasyonun planlanmasını, icrasını ve derecelerin tescil edilmesi ile bu faaliyetlerin 

Uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak esas ve usulleri 

belirlemektir. 

 

Kapsam : 
Madde 2.  Ülkemizde ve Yurtdışında oynanacak bütün resmi ve Özel Sporcular Halter 

müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların 

karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak:  

Madde 3.  Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve 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 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk 

Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ve 06 Mart 2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Ana Statüsüne 

dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
 

Tanımlar : 

Madde 4.  Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük  :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Federasyon          :Türkiye Özel Sporcular Spor  Federasyonu, 
Federasyon Başkanı :Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanını, 

İl Müdürlüğü      :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

Spor Kulübü    :Genel Müdürlük  veya Federasyon tarafından tescil edilmiş olan 

Spor Kulübü’nü, 

INASFİD           :Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu, 
SPECIAL OLYMPICS :Özel Olimpiyat Oyunları, 

Özel Sporcu  : Zihinsel Engelli sporcuları, 

Tertip Kurulu  :Halter yarışmalarını yönetmekten sorumlu olarak kurulan 

kurullarını  ifade  eder.  

KATEGORİ  :Sporcuların yaşlarına göre sınıflandırılması 
KADEME    :Sporcuların yaş kategorileri içerisinde Halter Yetenek 

Değerlendirme Testinde/yarışmalarında aldıkları puanlara/derecelere göre sınıflandırılması 

FEDERASYON HALTER TEMSİLCİLERİ : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 

tarafından Özel Sporcular Halter yarışmalarını koordine etmek, milli takımın belirlenmesini 

ve uluslararası karşılaşmalara hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak atanmış kişi, 

Teknik Kurul üyesi/üyeleri 

GÖNÜLLÜ : Yarışmalar da sporculara yardım maksadı ile kendi müracaatı ile Türkiye 

Özel Sporcular Spor Federasyonu İl temsilcileri tarafından görevlendirilen kişi/kişiler 
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Yarışmalarına  Katılacak takımlar  

Madde 5. Özel Sporcular cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu 
yaşamalarını sağlamak, arkadaşlıklarını geliştirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını 

yaşatmak maksadıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyona kayıtlı Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüklerince tescili yapılan Özel Sporcular Spor Kulübü Halter takım veya 

takımlarıdır.  

 

       
Takımların Kadro Yapıları: 

Madde 6.   

1. Halter faaliyetlerine katılacak takımların resmi yarışmalarda yarışacak sporcular 

performanslarını belirtilmek suretiyle,  her yarışmadan en geç 15 gün öncesinde 

Federasyonda bulundurulur. Şampiyonaların Federasyon yetkililerinin veya Tertip 
komitesinin alacağı karara göre grupları belirlemek maksadıyla da seviye tespiti yapılabilir. 

2.  Türkiye Şampiyonasında seviye tespiti yapılmaz. 

3. Yaş grupları ve yetenek seviyelerine göre yarışmaların yapılacağı kategoriler 

belirlenir ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak “Teknik toplantı”larda 

açıklanır. 

 
 

Halter Yarışmalarına Katılacak Sporcular: 

Madde 7.   

1. Yarışmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır. 

    a. On üç (13) yaşından büyük olmak, 
    b. Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak  

    c. Herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş olmak, 

2. Karşılaşmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır: 

    a. Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 

davranışlarıyla diğer Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, Federasyonca 

görevlendirilmiş yardımcılara, hakemlere ya da rakiplerine hakaret eden sporcular 
Müsabaka Başhakemi/hakeminin ve Federasyon temsilcisinin vereceği rapor doğrultusunda 

yarışmalardan ihraç edilebilirler. 

   b. Yarışma esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcular bir 

sonraki yarışmalara katılamazlar. 

    c. Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye 
olur. Antrenörler sporcularını gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla 

sorumludurlar. 

3. Her sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından onaylanmış 

Fotoğraflı Lisanslar ile müsabakalara iştirak edebilirler.  

4.  Lisansı olmayan sporcu karşılaşmalarda yarışamaz. 

 
Yarışmalara Katılacak Antrenörler : 

Madde 8.   

1 Halter yarışmalarında görev alacak antrenörler de “Halter antrenörü” belgesi aranır. 

(önceden özel sporcularla çalışmalara katılmış antrenör ve eğitmenlerde antrenör olarak 

katılabilirler ) 

2. Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulüplerince isimleri bildirilen 
antrenörler sporcuyu yarışma pistinde Federasyonca görevlendirilmiş yardımcılara 

/hakemlere teslim etmek zorundadır.  

3. Antrenörlerin sorumlulukları: 

a. Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda 

tutmalıdırlar. 
b. Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler.  

c. Söz yada davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, Federasyonca 

görevlendirilmiş yardımcılara, hakemler yada izleyicilere hakaret edenler o yarışma süresince 

antrenörlükten men edilirler. 

ç. Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 

INASFİD ve Özel Olimpiyat Oyunlarının kurallarını bilmek ve sporcularını yarışmalara bu 
kurallar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdürler. 
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d. Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun 

kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 
e.Antrenörler dürüst davranarak sporcuları Sınıflandırma yarışmaları ve/veya 

finallerde maksimum gayret göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan 

antrenörler müsabakadan (turnuva) ihraç edilebilir. 

 

 

Yarışma Çeşitleri: 
Madde 9. Özel Sporcular Halter faaliyetleri iki şekilde icra edilir. 

1. Resmi Yarışmalar :  

    a. İl Şampiyonaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce veya Türkiye Özel Sporcular  

Spor Federasyonunca atanan Spor İl Temsilcisi tarafından Halter  takımlarının 

müsabakalara hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. İllerde bölge 
şampiyonalarına katılmak için müracaat eden takım sayısı 3 veya daha fazla olması 

durumunda; o ilde İl Şampiyona düzenler ve Ek1’de belirtilen form doldurularak, sporcu 

listesini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce onaylatarak Federasyona gönderilir. Federasyon o 

ilde dereceye giren sporcuları bölge şampiyonasına davet eder. 

    b. Bölge Şampiyonaları: Her bölgede ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir. Ancak 

Halter takım sayısının az olması gibi durumlarda Federasyon tarafından 2 veya 3 bölge 
birleştirilerek tek turnuva olarak yapılabilir. Bölgelerdeki tüm Özel Sporcular Spor Kulüpleri 

katılabilir. Federasyon tarafından düzenlenir. Federasyon tarafından düzenlenen Bölge 

Şampiyonalarına katılmak için; ilk defa müracaat eden spor kulüpleri için seviye tespit 

yarışmaları düzenlenir. 

    c.Türkiye Şampiyonası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge 
şampiyonalarında yarışma kategorilerinde 1 nci ve 2 nci olan sporcular Türkiye 

Şampiyonasına katılmaya hak kazanırlar. 

    ç.Federasyon Kupası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge şampiyonalarında 

her kategoride 3 ncü olan sporcular federasyon kupasına katılmaya hak kazanırlar. 

    d. Uluslararası Müsabakalar: INASFID ve Özel Olimpiyatlar Organizasyonu’nun 

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

    e. Tüm Halter faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya 

genelge hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 

 

 
 

2. Özel Karşılaşmalar: 

Spor Kulüplerinin sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer 

illerdeki Spor Kulüpleri ile yapacakları ikili yarışmalardır. Bu Karşılaşmalardaki sağlık ve 

güvenlik konuları ilgili hususlar Spor Kulüplerinin sorumluluğunda olup, Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğü ve Federasyondan izin alınmak zorundadır. 
 

Halter Yarışma Yöntemleri: 

Madde 10.   

1.Yarışmalar, ölçüleri belirlenmiş olan Halter Ringinde (Platform) yapılır ve Yerel 

Yarışmalarda ise her hangi bir ringde yapılır. 

Yarışma başladığı anda ağırlıkları takma, ağırlıkları sökme ve değiştirme işlerini 
yapmak, sporcunun arkasında, sağın da ve solun da olmak üzere müdahale ve güvenlik 

önlemi için bir platform (Ring)’e Federasyon tarafından görevlendirilmiş 3 kişi bulundurulur. 

2. Hereketler: 

a) Scuat   (Squat) 

b) Benç Pres  (Benc Pres) 

c) Çekiş  (Deadlift) 
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. Her kaldırış hareketinde sporcunun üç kaldırış hakkı vardır. 

. Birinci kaldırıştan sonraki kaldırış (ikinci kaldırış) en az iki kg (2 kg) arttırılır üçüncü 

kaldırış en az 1 kg olarak arttırılır. 

. Sporcu adı anons edildikten sonra 1 dakika içinde ( 60 saniye de ) ağırlığı kaldırmak 
zorundadır. 

. İki defa üst üste kaldırış denk geldiğinde zaman sayacı 2 dakikaya (120 saniye ) 

ayarlanır. 

Yarışmada kaldırış anında her iki tarafta hazır bekleyen yardımcılar bulunur.  ( Bunlar 

sporcuların sakatlanmamaları için ve yardım etmek için bulunurlar. )     

3. Halter yarışmaları aşağıda belirtilen yaş kategorilerinde düzenlenir.        

    Erkek  ve Bayan Kategorileri:                                       

                13-15     :  yaş 

                16-21      : yaş 

                22 +        : yaş 

Halter Yarışma Kuralları: 

Madde 11. 

1. Yarışmalarda aşağıdaki esnekler dışında Türkiye Özel Sporcular Spor  Federasyonu, 
INASFID, Özel Olimpiyatlar ve diğer federasyonlar tarafından kabul edilen  kurallar 

uygulanır. 

2. Özel Sporcular Halter yarışmalarında SOI tarafından onaylanmış aşağıdaki kurallar 

uygulanır. 

a. Birinci adım, sporcular cinsiyetlerine göre ayrılırlar. 

b. İkinci adım, sporcular yaşlarına ve kilolarına göre gruplara ayrılır. 
c.  sporcular müsabakalarda aşağıdaki durumlar hariç aynı yaş grubundaki 

sporcularla  yarışacaklardır. 

d.  Belirli bir yaş grubunda üçten az yarışmacı var ise bu sporcular bir üst yaş 

grubunda yarışırlar. 

 
Halter Yarışma Sıkletleri (Ağırlıkları) : 

Madde 12.   

Yarışmalara katılan sporcu Bayanlar ve Erkekler sayısına göre sıkletleri  ( ağırlıkları) 

belirlenir.  

BAYANLAR :      48 kg, 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg, 75 kg, +75 kg    

Toplam 7 sporcu 
 

ERKEKLER :     56 kg, 62 kg, 69 kg, 77 kg, 85 kg, 94 kg, 105 kg, +105 kg  

Toplam 8 sporcu 

 

Karşılaşmaların Organizasyonu : 
Madde 13. Özel Sporcular Halter faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak 

Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan ve federasyon tarafından yayımlanan 

programa uygun olarak yürütülür.  

 

Karşılaşmaların Tescili : 

Madde 14. Özel Sporcular Halter Resmi yarışmalarının tescili Federasyon tarafından 
yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş federasyon Halter teknik kurul üyesi 

veya gözlemcisi yapar. 
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Karşılaşmaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

Madde 15. 

1. Yarışmaların belirtilen saha ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu nedenlerle 

uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

a. Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koşulları, kaza, 

hakemlerin ulaşamaması vs.) maçlar ertelenebilir veya yer değişikliği yapılabilir.  
b. Hakemler yarışmaların yapılmasının sporcuların sağlığı açısında sakıncalı 

gördükleri durumlarda Organizasyon Komitesi ile görüşerek maçı geri bırakabilirler. 

 

 

 
Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi: 

Madde 16.   

1. Takımların yarışmalar için sahaya çıkarabilecekleri sporcu ve kenar yönetime ilişkin 

kadroları aşağıdaki gibi oluşturulur. 

a. Resmi yarışmalara erkeklerde en az 2 (iki) en fazla 8 (sekiz) sporcu, bayanlarda en 

az 1 en fazla 7 sporcu ile iştirak edilir. Bir sıklette en fazla aynı kulüp den iki kişi yarışabilir. 
Resmi organizasyonlarda bu sayıyı Federasyon belirleyerek takımlara bildirir. 

b. Yarışma esnasında kenarda en fazla 1 sporcu, 1 antrenör ve 3 yardımcı 

bulunmasına izin verilir.  

c. Yarışmalarda yarışan takımlar kız, erkek takımları ayrı olarak oluşturulabilir. 

d. Her Yarışma öncesinde sporcular belirlenmiş olan tartı saatinde tartılarak 
yarışmanın başlamasını beklerler. Yarışma tartıdan iki (2) saat sonra başlar.  

  

Antrenör ve Gönüllülerin oyun alanına girmeleri: 

Madde 17.   

1. Yarışma esnasında sporcuların herhangi bir sakatlanma, kaza halinde öncelikle 

antrenörler Hakem veya Saha komiserinden onay almak koşuluyla platforma girerek 
sporcusuna yardım edebilirler. Bu istisna dışında antrenörler platforma hiçbir şekilde 

giremezler. 

2. Yarışmalarda Federasyonca görevlendirilmiş yardımcıların görev alması durumunda 

Federasyonca görevlendirilmiş yardımcılar antrenör ile birlikte sporcunun yanında 

bulunabilirler. Hakem, Saha komiseri veya federasyon temsilcileri yardımcıların saha 
kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporculara yardımına izin verirler. 

 

Neticelerin ilan edilmesi : 

Madde 18.   

1. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INASFİD, Özel Olimpiyatlar ve SOI 

kurallarına uygun olarak oynanan ve tamamlanan yarışmaların sonuçları hakemlerin maç 
kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.   

2. Özel yarışmalarda sayı çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

Yarışmalara Alınmama  

Madde 19. 

1 Yarışmalara alınmamayı gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir. 
a. Piste davet edilen sporcunun yarış pistine gelmemesi, 1 dakika içinde ve ikinci 

kaldırışı üst üste kaldırıyorsa 2 dakika içinde gelmemesi durumunda bir sonraki hakkını 

bekler.  

b. Yarışmaya kıyafeti ile  çıkmayan sporcular, 

c. Başka kulüp oyuncularını oynatan kulüpler, 
ç.Yarışmanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından yarışmanın 

tatil edilmesine neden olan sporcular, 

f. Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak oyuncu oynatan veya 

oynatmaya yeltenen kulüpler, 

g. Tribünde olsalar dahi idarecilerinin yarışmanın selametle tamamlanmasını 

engelleyen ve hakem tarafından yarışmanın tatil edilmesine neden olan takımlar/sporcular 
yarışmalardan men edilirler. 
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Karşılaşma kıyafetleri :  

Madde 20.   

Özel Sporcular Halter karşılaşmalarında hakem, antrenör ve sporcuların giyecekleri 

kıyafetler aşağıda açıklanmıştır.  

1. Sporcular Halter mayosu yada tayt, tişort ve çorap giymeleri zorunludur.     ( 

istediği renk olabilir ) 
2. Antrenör kıyafetleri : Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile takımlarının 

başında sahaya çıkarlar. 

3.  Hakem kıyafetleri : Hakemler IWF ve Merkez Hakem Kurulu kurullarına göre 

giyinir. Merkez Hakem Kurulu kararıyla özel kıyafet giyilmesi mümkündür.       

Resmi Görevliler : 
Madde 21. 

1. Özel Sporcular, platform karşılaşmalarındaki resmi görevliler; Sağlık ekibi, 

karşılaşma hakemleri, masa görevlileri, saha komiseri veya Federasyon temsilcisidir.  

2. Bu belirtilen Resmi görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu 

hususu sağlamaktan Federasyon Temsilcisi sorumludur. 

3. Herhangi bir nedenle maça gelemeyen hakemin yerine federasyon temsilcisinin de 
onayladığı başka bir hakem atanır ve maçın oynanması sağlanır. 

 

 

İtirazlar : 

Madde 22.  
Müsabakalarla ilgili her türlü itiraz, Federasyon temsilcisine yapılır. Federasyon 

temsilcisi kendisi veya gerektiğinde Gözlemci ve Merkez Hakem Kurulundan alacağı birer 

üye ile birlikte ve anında karar verilir. Anında karar verilmesine olanak bulunmayan 

hususlarda konu, temsilci tarafından federasyona iletilir. Federasyon yönetim Kurulunun 

kararı kesindir. 

 
Cezalar : 

Madde 23.   

Müsabakalarda cezayı gerektiren hallerde bulunan sporcular, antrenörler, hakemler, 

kulüp yöneticileri, kulüpler hakkında Federasyonun Disiplin talimatı hükümleri uygulanır. 

 
Milli Karşılaşmalar ve Milli sporcular: 

Madde 24.   

1. Yabancılar ile yapılacak yarışmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini 

korumaları ve milli takımı yurt içi ve dışında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili 

Spor kulüpleri 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 karşılaşma ile il/bölge şampiyonalarının çakışması durumunda federasyon 

il/bölge şampiyonalarını ileri bir tarihe erteleyebilir. 

 

 

Teknik Toplantılar : 
Madde 25. 

Müsabakalarla ilgili teknik toplantı müsabaka başlangıcından bir gün önce  

müsabakanın yapılacağı mahallin İl Müdürlüğünde veya belirlenecek başka bir yerde 

yapılır. Teknik toplantıya tüm antrenörlerin, kulüp temsilcilerinin ve ilk gün sabah 

seansında görevli hakemlerin iştirak etmeleri zorunludur. Müsabakaların açılış 

seremonisinin saati ve şekli teknik toplantıda belirlenir ve seremoniye her takımdan 2 erkek 
ve 2 bayan sporcu spor kıyafetleri ile katılır. 
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İl Müdürlüğünce tasdik edilen ve müsabakaya katılacakların adı, soyadı ve görevi 

(idareci, antrenör) sporcuların adı, soyadı ve sıkletini açık olarak belirten listeler  teknik 
toplantıdan 1 saat önce federasyon görevlisine ibraz edilecektir. Ödemeler bu listeye bağlı 

kalınarak yapılır. 

İllerden getirilen onaylı listede hiçbir suretle silinti, kazıntı ve ekleme yapılamaz. 

Sadece sporcuların sıkletlerinde değişiklik yapılabilir. İl Müdürlüğünce onaylı listede ismi 

olmayan sporcular müsabakaya katılamaz. 

 
 

 

 

Doping ve uyuşturucu ile Mücadele: 

Madde 26. 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 27.Müsabakaların Tertip Kurulları: 
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü 

müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üyeleri yürütür. 

Müsabaka Tertip  Kurulu nun Görev ve Yetkileri; 

1. Müsabakalara girecek takımları belirleyecek  kategorilerin statülerini tespit etmek, 

2. Müsabakaların program ve fikstür ’ünü yapmak. 

3.Müsabakalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 
bağlamak, 

4.Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir 

durum var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek,  

5. Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde İllerce tertip edilecek müsabakaların 

hakemlerini tayin etmek, 
6. Müsabakaların program ve fikstür’ü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile 

onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan 

kulüplerin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek, 

7. İllerin Özel Sporcular Halter faaliyetlerini yönetmek, Özel Sporcular Halter 

sporunun kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, 

8. Uluslararası spor federasyonlarda değişen Halter kurallarını federasyona bildirmek 
ve uygulanması için tedbir almak. 
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Talimatta Yer Almayan Konular: 

Madde 28. 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 29. Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

Madde 30. Bu talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı 

yürütür. 
 

 

 

 

 

Tarık BİTLİS             M.Ufuk ŞENKUTLU    M.Abdullah TUNCAY  Can DİREKÇİ      Esat KOÇ 

      Başkan                  Başkan Vekili               Başkan Vekili           Üye          Üye  

                  

 

          

M.Ali KARADAĞ     Emre AŞIK     İbrahim KUTLUAY     Esra ŞAKAR          Cengiz ÖZSAN 

    Üye                 Üye                Üye            Üye             Üye 

                        

 

                                         

Prof.Dr. Mustafa GÜL  Fevzi KİRAZ  İlham KAPLAYAN S.Ahmet TOSUN

 Üye            Üye                Üye              Üye 

 

 

Haluk GÜRŞEN 

          Üye  
  

 

 

 


