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YÖNETİM KURULU 
KARAR TARİHİ : 27.01.2007 

KARAR NO  : 10 
 

 

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU 

 YARIŞMA YÖNERGESİ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı ; Türkiye’de düzenlenecek her türlü resmi, özel ve 

Uluslararası  Triatlon ve Duatlon Yarışmalarının, Türkiye Triatlon Federasyonu ve 

Uluslararası Triatlon Birliği’nin (ITU) yarışma kurallarına göre yapılmasını sağlamaktır. 

 

Kapsam 

MADDE 2- Bu Yönerge, Türkiye’de düzenlenecek her türlü Triatlon ve Duatlon 

yarışmalarının, Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak yürütülmesini kapsamaktadır. 

  

Dayanak 

MADDE 3–Bu Yönerge, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli 

ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 28 Aralık 2006 tarih ve 26390 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Triatlon Federasyonu Ana 

Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar 

MADDE 4-Bu Yönergede geçen tanımlardan; 

Federasyon    : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığını(TTF), 

Federasyon Başkanı : Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanını, 

İl Başkanı     : Valiyi, 

İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

İlçe Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İlçe Müdürlülüğünü, 

ITU  : Uluslararası Triatlon Birliğini, 

ETU  : Avrupa Triatlon Birliğini, 

FINA   : Uluslararası Yüzme Federasyonunu, 

IAA   : Uluslararası Atletizm Federasyonunu, 

UCI   : Uluslararası Bisiklet Birliğini, 

FIS  : Üniversitelerarası Spor Oyunları Federasyonunu 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Esas Hükümler 

 

Yarışma Çeşitleri 

MADDE 5- Resmi ve özel yarışmalar olmak üzere iki çeşittir. 
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A) Resmi Yarışmalar 

1) İl veya İlçe Yarışmaları  
Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerince Federasyon tarafından onaylanmış faaliyet 

programında yer alan planlı yarışmalardır. Harcamalar, İl Müdürlüklerinin Triatlon 

Federasyonu faaliyetleri bütçesinden karşılanır. 

 

2) Federasyon Yarışmaları 

Federasyon yıllık faaliyet programında yer alan yarışmalardır.  

           

B) Özel Yarışmalar 

Resmi yarışmaları düzenleyen kurumların dışında kalan diğer resmi kurumlar veya özel 

kuruluşlarca organize edilen yarışmalardır. Yarışmaları organize etmek isteyen kuruluş, 

yarışmayı yapmak istediği tarihten en az 30 gün önce izin almak üzere, Federasyona 

başvurmalıdır. Yarışmada görev alacak hakemler ve yöneticileri, TTF belirler. Yarışmaların 

tüm giderleri düzenleyen kuruluşa aittir. 

 

Yarışma Mesafeleri 

MADDE 6- Triatlon ve Duatlon yarışmaları, yaş kategorilerine uygun mesafelerde 

hazırlanmış parkurlarda yapılır. Yarışma mesafeleri aşağıda belirtilmiştir : 

 

            a) Triatlon Yarışma Mesafeleri 

 

 

Yarışmanın Adı 

 

YÜZME 

 

BİSİKLET 

 

KOŞU 

Kısa Sprint 375 m 10 km 2.500 m 

Sprint Triatlon 

( Kısa Mesafe ) 
750 m 20 km 5 km 

 

Olimpik Triatlon 

(Olimpik Mesafe) 

 

1500m 

 

40 km 

 

10 km 

Uzun Mesafe 

(IRON MAN) 

 

3.800 M 

 

180 KM 

 

42.500M 

 

 

           b) Duatlon Yarışma Mesafeleri 

 

 

Yarışmanın Adı 

 

KOŞU 

 

BİSİKLET 

 

KOŞU 

Kısa Sprint 2.500 m 10km 1.250 m 

Sprint Duatlon  

( Kısa Mesafe ) 
5 km. 20 km. 2,500 m. 

Standart Duatlon 

(Standart Mesafe) 
10 km. 40 km. 5 km. 
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c) Yarışma Mesafelerinin Değiştirilmesi  

Yarışma mesafeleri; çevre şartları, hava koşulları, yaş kategorilerinde yeterli başvurunun 

sağlanamaması ve bunun gibi telafi edilmesi mümkün olmayan benzeri durumlarda TTF 

tarafından MHK’dan görevli ve Teknik Kuruldan görevli kişilerin alacağı karar ile 

değiştirilebilir. 

Yaş Kategorileri  

MADDE 7- Sporcunun yaş kategorisinin belirlenmesinde doğum yılı esas 

alınır.Bulunduğumuz yıldan doğum yılı çıkarılır.Yaş kategorilerine göre, yarışma mesafeleri 

madde 6/c’de belirtilen durumlara göre değişiklik gösterebilir. 

  

Kategoriler Yaş Mesafeler 

Yıldızlar 13 - 15 Kısa Sprint 

Gençler 16 - 19 Sprint 

Büyükler 20 ve üzeri Olimpik 

Masterlar 40 yaş ve üzeri Olimpik 

 Bir kez üst kategoride yarışan sporcu bir alt kategoriye dönüş yapamaz. 

 

 

Yarışmalara Katılma 

MADDE 8- TTF faaliyet programında yer alan ulusal organizasyonlara, tescillerini yaptırmış 

kulüpler ve Sicil Lisans Yönetmeliği gereği o yıl için lisansını federasyona vize ettiren 

sporcular katılabilir. 

 

Yarışma Dönemi 
MADDE 9- Federasyonun yarışma dönemi,  01 Aralık – 30 Kasım tarihleri arasındadır.   

 

Teknik Toplantı 

MADDE 10-Teknik toplantı, yarışmaya katılacak sporcuları ve teknik ekibi bilgilendirmek ve 

organizasyona özgü kuralları duyurmak için düzenlenir. Teknik toplantı yarışma tarihinden en 

az bir gün önce yapılır.  

- Teknik toplantıya kulüp idareci ve antrenörleri ile ferdi olarak yarışan sporcular 

katılmak zorundadır. 

- Yarışma listeleri teknik toplantı başlamadan 30 dakika önce görevli hakeme 

teslim edilir. Hakem toplantısı, teknik toplantı öncesinde yapılır. 

- Yarışma öncesinde öngörülemeyen ve yarışmanın daha sağlıklı yürütülmesi için 

MHK’nun görüşü alınarak yarışma başhakemi tarafından yapılacak olan 

değişiklikler, teknik toplantı sırasında açıklanır.   

 

Kulüplerarası Yarışmalar 

MADDE 11- 

a) Takımlar 

1) Takım puanlaması için takımlar en az 3, en fazla 6 sporcudan oluşmalıdır. 

2) Müsabakaya 6’dan fazla sporcu ile iştirak edecek takımlar, teknik toplantıda kulüp 

adına puanlı yarışacak 6 sporcusunu belirtmek zorundadır. Ferdi sıralama yapıldıktan 

sonra takımı adına yarışan  ve en iyi dereceyi elde eden ilk üç sporcunun toplam 

zamanı takım sıralamasını belirler. 

3) Aynı kulüpten, 6 sporcunun dışında müsabakaya iştirak eden yarışmacılar ferdi 

klasmanda değerlendirilecektir. 
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4) Kulüpler, sezon içinde her yarışmada puanlı yarışan sporcularını değiştirebilirler. 

5) Ferdi lisansı olan sporcular herhangi bir takım adına yarışamazlar. 

6) Her kulübün, puanlı yarışan sporcuları tek tip forma ile yarışmaya iştirak etmelidir. 

b) Puanlama 

1) Türkiye kulüplerarası takım sıralaması yarışma sezonu sonunda belirlenir. 

2) Federasyonun o yıl içinde yapmış olduğu ulusal yarışma sayısının %60’ı 

hesaplanarak puanlamada dikkate alınacak yarışma sayısı belirlenir. (Örneğin, sezon 

içinde 10 yarışma yapılması durumunda puanlama en iyi 6 yarışma  üzerinden 

hesaplanır) 

3) Takımların sezon sonu puan toplamları hesaplanırken, en iyi dereceyi aldıkları 

yarışmalar dikkate alınır. (Örneğin, sezon içinde yapılan 10 yarışmanın tümüne katılan 

bir takım için, bu takımın en iyi 6 yarışmada aldığı puanlar toplanır.) 

4) Ferdi sıralama ; 

* Olimpik mesafelerde 30 Puan, 

* Sprint mesafelerde  20 Puan üzerinden değerlendirilir. 

* Birinci sporcu  “tam puan” alırken, ikinci sporcu “2 puan” eksik, takip eden          

sporcular ise “1’er puan eksilerek” değerlendirilir. 

5) TTF’nun ulusal organizasyonlarında;  

  Ferdi sıralamada ilk 3 sırayı alan sporcular madalya ile ödüllendirilecektir. 

c) Değerlendirme 

1) Takım sıralamasında eşitlik olması durumunda üçüncü sporcunun yerine göre 

sıralama belirlenir. Yıl sonu eşitlik durumunda ise final yarışında takımların üçüncü 

sporcularının bitiriş sırasına bakılır. 

2) Türkiye Şampiyonası ferdi sıralaması; Federasyonun yapmış olduğu yarışma 

sayısından, sporcunun en iyi dereceyi aldığı %60’a tekabül eden yarışmalarda 

topladığı puan toplamına göre sıralamadaki yeri belirlenir. 

3) Ferdi sıralamada sezon sonundaki eşitlik durumunda sporcuların final yarışındaki 

yeri sıralamayı belirler. 

4) Sıralamaya girecek ferdi sporcu ve takımların, Federasyonun belirlediği final 

yarışında bulunmaları zorunludur. 

5) Ülkemizi temsil etmek üzere yurt dışında Milli Takım statüsünde yarışılan yarışma 

tarihi ile yurt içinde yapılan yarışmaların tarihi çakışması durumunda ferdi ve takım 

değerlendirilmesi yapılmayacaktır. 

6) Sezon sonunda; 

a) İlk 3 sırayı alan kulüpler kupa ile ödüllendirilecek, 

b)Ferdi sıralamada ilk 3 sırayı alan Büyük, Genç, Yıldız ve Master (Bayan-

Erkek)sporcular kupa ve madalya ile ödüllendirilecektir. 

7) Takım yarışlarında, takım sporcularından herhangi biri;  

- Sarı kart alırsa, takımın en iyi  3. zamanı yapan sporcusunun puanından 1 puan   

düşülür. 

-Kırmızı kart alırsa, takımın en iyi  3. zamanı yapan sporcusunun puanından 2 puan 

düşülür. 

  Sarı ve Kırmızı kart gören kulüp antrenörü veya idarecisi ise;  

- Kulübünün yarışmaya katıldığı tüm kategorilerden yukarıda belirtilen orandaki 

puanlar ayrı ayrı düşülür. 

8) Olimpik mesafede yarışı bitiren ilk sporcunun bitiş zamanının % 30’u, Sprint 

mesafede %35  hesaplanarak belirlenecek süreyi aşan o kategorideki yarışmaya son 

verilir.Yarışması sonlandırılan kategorideki sporcular hakemlerin uyarısından sonra 

parkuru terk etmek zorundadır.Parkuru terk etmeyen sporcuların emniyet ,sağlık vb. 

gibi sorunlarla karşılaşması nedeniyle organizasyon görevlileri ve TTF sorumlu 
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tutulamaz.(Örnek: Olimpik mesafede yarışı bitiren ilk sporcunun bitiş zamanının 

02.00.00 olduğu varsayıldığında bu mesafede ve kategorideki yarışma parkurunun terk 

edilme zamanı 02.36.00 dır.) 

 

Sezon içinde yarışma talimatında görülen eksikler, MHK,Teknik,Organizasyon   

Kurullarının teklifi ve TTF onayı ile değiştirilebilir.  

 

Yarışmacıların Uyacağı Kurallar 

MADDE 12- 

a) Genel Davranışlar 

Tüm sporcular; ITU’nun belirlediği yarışma talimatlarını bilmek ve uygulamak, 

yarışmacılara, hakemlere, görevlilere ve izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı 

hareketlerden kaçınmak zorundadır.  

b) İlaç Kullanımı 

Bütün yarışmacılar doping testleri, test yükümlülükleri, cezalar ve yargı süreçleri ile Dünya 

Anti-Doping Ajansı (WADA) tarafından yasaklanmış maddelerin açıklandığı ITU doping 

kurallarını bilmek ile yükümlüdür. 

c) Uyulması Gereken Kurallar, 

Yüzme Etabı 

1) Yarışmacılar herhangi bir stilde yüzebilir. Dinlenmek amacıyla durabilir veya 

tutunabilir ancak kendine avantaj sağlamak amacıyla kullanamaz. 

2) Acil durumda görevlilerden yardım alan sporcu yarışmadan ayrılır. 

3) Wetsuit kullanımı ITU kurallarına göre 14 – 20 dereceler arasıdır. Wetsuit (Soğuk 

sularda giyilen ve vücudu saran neopren malzemeden yapılmış özel yüzme giysisi) 

kullanımına ilişkin karar teknik toplantıda ilan edilecektir. 5 mm kalınlığını geçen 

Wetsuit kullanımı yasaktır. 

4) FINA ve ITU tarafından onaylanmayan yüzücü mayosu ve Wetsuit kullanımı 

yasaktır. 

5) Yarışmacılar yarışma organizasyonu tarafından verilen boneyi takmak zorundadır. 

Yüzme esnasında bonenin kasıtlı olmadan kaybedilmesi durumunda yarışmacı 

cezalandırılmaz. 

6) Palet, eldiven, pedal gibi itici güç sağlayan alet kullanımı yasaktır. 

7) TTF belirlediği elit sporculardan, ilk 10 u çıkış noktasını kendisi belirler.  

8) Çıkış noktasında yerini almış sporcular yanlara doğru hareket edemezler. 

9) Her sporcu uluslar arası yarışlarda ülkesinin, ulusal yarışlarda kulübünün formasını 

giymelidir. Aynı takım adına yarışan sporcuların formaları aynı olmalıdır. 

Bisiklet Etabı 
1) Yarışmacıların diğer yarışmacıları engellemesi, bisiklete binerken gövdelerinin 

çıplak olması ve bisiklet olmadan ilerlemesi yasaktır. 

2) Yarışmacılar, hakemler ve resmi görevliler tarafından bildirilen trafik kurallarına 

uymalıdırlar. Kendisi veya diğerleri için tehlike oluşturan yarışmacılar diskalifiye 

edilir. 

3) Farklı kategorilerin sporcuları birbirleriyle drafting(Önde ilerleyen bir objenin 

oluşturduğu düşük dirençli hava koridorunda daha az enerji sarf ederek ilerleme) 

yapamazlar. 

4) Drafting yapmanın yasak olduğu yarışmalarda, diğer yarışmacılara yada motorlu bir 

taşıta yaklaşarak drafting yapmak yasaktır. Sporcular drafting yapılmasını önleme 

yükümlüğünü taşırlar. 

5) Yarışmacının kullandığı bisiklet UCI tarafından belirlenen standartlara uygun 

olmalıdır.  Ön tekerleğin göbeğinden 15 cm den daha uzun barlara izin verilmez. 
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6) Sadece geleneksel gidonlara izin verilir. Kullanılan bar, drafting yapılan ve 

yapılmayan yarışmalar için ITU tarafından belirtilen standartlara uygun olmalıdır. 

7) Yarışmacı, bisiklet etabı başlangıcında bisikletini askıdan alıp, bisiklet etabı 

bitiminde bisikletini tekrar askıya yerleştireceği ana dek kask takmak zorundadır. 

Uygunluğu, ITU tarafından belirlenen kurumlarca onaylanmış kask kullanımına izin 

verilir. 

8) Bisiklet etabı sporcuları takip için sadece motosikletli görevliler haricinde kimse 

giremez. 

9) Sporcu yedek cant veya lastiklerini belirlenen servis alanı dışına bırakamaz ve 

dışarıdan yardım alamaz. 

 

Koşu Etabı 

1) Yarışmacılar koşabilir yada yürüyebilirler. Gövdelerinin çıplak olması yasaktır. 

Ayrıca giysinin nizami giyilmiş olması gerekir.Forma vücuttan kısmen veya tamamen 

çıkartılamaz. 

2) Koşu esnasında yarışmacıların avantaj sağlamak üzere birbirlerine temas etmeleri 

yasaktır. 

3) Hakemler tarafından kendisine ve diğerlerine karşı tehlike oluşturan yarışmacılar 

diskalifiye edilir. 

Değişim Alanı 

1) Yarışmacılar bisikletlerini ve diğer malzemelerini yalnızca kendilerine ayrılan alana 

uygun şekilde bırakmalıdırlar. 

2) Yarışmacılar değişim alanında diğer yarışmacıların ilerlemesini engellememeli ve 

malzemelerine müdahale etmemelidirler. 

3) Yarışmacılar belirlenen alan ve çizgide bisikletlerine binmeli ya da inmelidirler. 

4) Değişim alanında herhangi bir şekilde bisiklete binmek yasaktır. 

 

Disiplin Kuralları 

MADDE 13- MHK’nun hakem olarak görevlendirdiği her görevli kendi görev alanı içinde 

yarışmanın düzenini sağlamak ve her bir sporcunun hakkını korumak ile yükümlüdür. 

Sporcular ise kurallara uymak ve hakemlerin uyarılarını dikkate almak zorundadırlar. 

a) Uyarı Sebepleri 

Aşağıda belirtilen durumlarda uyarı verilebilir; 

1) Sporcuya haksız bir avantaj sağlayacak her türlü davranış, 

2) Triatlon yarışma kurallarının bilinçli yada bilinçsiz olarak ihlaline yönelme, 

3) Teknik toplantıda belirtilen kuralların,bilinçli yada bilinçsiz olarak ihlaline      

yönelme. 

b) Uyarı Şekilleri 

Görevli hakemler ceza vermeden önce uyarıda bulunmakla yükümlü değildir. 

1) Düdük veya korna çalarak, 

2) Sarı kart göstererek, 

3) Uluslararası yarışmalarda İngilizce “Stop!”, Ulusal yarışmalarda ise Türkçe “Dur!” 

ihtarı vererek, uyarıda bulunabilirler. 

4) Görevli hakemler hiçbir şekilde fiziksel temasla uyarı yapamaz. 

 

 

c) Uyarı Sonrası İşlemler 

Sarı kart gören sporcu durup görevlinin talimatlarına uymalıdır. Bisikleti üzerinde ise 

bisikletten inmeli ve bisikletini, tekerlekler aynı anda yerden kesilecek şekilde havaya 
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kaldırmalıdır. Sporcu bu şekilde hakemin “Git!”, Uluslararası yarışmalarda İngilizce ”Go!” 

komutuna kadar bekleyecektir. Bu komuttan sonra yarışmaya devam edebilir. 

 

d) Diskalifiye 

Diskalifiye, her türlü kural ihlaline karşı verilen cezadır. Hakemin verdiği uyarıya rağmen 

kural ihlaline devam ediyorsa diskalifiye edilir.  

 

 

e) Diskalifiye Sonrası İşlemler 

Kural ihlalinden dolayı diskalifiye edilmiş bir sporcu parkuru terk etmelidir. Diskalifiyeye 

rağmen yarışa devam ediyorsa ve diğer sporcuları kasıtlı olarak olumsuz etkiliyorsa Disiplin 

Kuruluna sevk edilir 

f) Diskalifiye Nedenleri 

1) Belirtilen parkuru takip etmemek, 

2) Herhangi bir görevliye karşı argo dil kullanmak ve kaba davranışlar sergilemek, 

3) Bir başka yarışmacının ilerlemesini engellemek, ilerlemesine müdahale etmek, 

4) Adil olmayan temaslarda bulunmak. (Yarışmalarda sporcular arasında belli 

oranlarda temas olması normaldir. Burada bahsedilen temas şekli, sporcuya avantaj 

sağlayacak ya da bir başka sporcuyu tehlikeye sokacak temaslardır.)  

5) Dışarıdan ya da yarış görevlilerinden avantaj elde edecek şekilde yardım almak, 

6) Kask takmamak, 

7) Yarış görevlilerinin talimatlarına uymayı reddetmek, 

8) Güvenlik nedenleri ile parkuru terk etme durumunda terk edilen noktadan giriş 

yapmamak,  

9) Organizasyon komitesinin vermiş olduğu numaradan başka bir numara takmak veya 

verilen numarayı uygun şekilde takmamak, 

10) Kişisel eşyaları ya da atık maddeleri parkur üzerinde bırakmak, 

11) Kendisi ve diğer yarışmacılar için tehlike oluşturabilecek takı ve nesneleri 

kullanmak, 

12) Sporcuya haksız avantaj sağlayabilecek onaylanmayan malzemeler kullanmak, 

 13) Trafik kurallarını ihlal etmek, 

 14) Daha önce uyarılmış olmasına rağmen formasını kısmen veya tamamen kurallara 

uygun giymemek diskalifiye sebebidir. 

g) Uzaklaştırma  

Sporcunun, ITU’nun ve onunla ilişkileri bulunan Ulusal Federasyonların onayladığı 

yarışmalarda, belirtilen süre boyunca yer alamamasıdır.  

Bir sporcu aşağıda belirtilen sebeplerden dolayı uzaklaştırılır : 

1) Sportmen olmayan davranışlarda bulunmak, 

2) Yarışmaya başka bir isim ve yaş ile katılmak, yanlış beyanat ve yanlış bilgi vermek, 

3) ITU kural ihlallerini tekrarlamak, 

4) Doping maddeleri kullanmak. 

Uzaklaştırılmalara ilişkin rapor yarışma jürisi tarafından tanzim edilir. Federasyonca 

belirtilen kuralları ihlal eden sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

 

İtirazlar 

MADDE 14- Resmi yarış görevlisinin görevini yerine getirmemesi ya da yarışma koşullarının 

uygun olmamasına ilişkin durumlarda sporcuya ve idarecisine verilen itiraz hakkıdır.  

 

 

 



 8 

a) İtiraz Süreleri 

Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı itirazı, 

yarışmayı kendi bitiş zamanından sonra 15 dakika içinde  yazılı olarak hakeme vermelidir. 

Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri resmi sonuçları 

açıklamasından sonraki 30 dakika içinde yapılmalıdır.   

b) İtiraz Anlaşmazlığı 

Anlaşmazlığa düşülen konu hakkında ITU yarışma kurallarında bilgi yoksa, FINA, UCI, FIS 

ve IAAF kuralları uygulanır.  

c) İtiraz Şekli  

İtiraz, bir dilekçe ile Organizasyon Kuruluna yada Baş Hakeme sunulur. İtiraz dilekçeleri 

hakemden temin edilebilir. 

İtiraz Dilekçesinde; 

1) İhlal edilen kural, 

2) İhlalin yeri ve tam zamanı, 

3) İhlale karışan kişiler,  

4) İhlalin gelişimini anlatan ifade, 

5) İhlali görmüş olan şahitlerin adları ve imzaları yer alacaktır. 

6) İtiraz etme yetkisine sahip olan antrenör, idareci, sporcu, 150.-YTL’sı parayı MHK 

tarafından görevlendirilen başhakeme tutanak karşılığı verir, itiraz sonunda haklı 

bulunan itirazcıya bu para iade edilir.İtiraz haksız bulunmuşsa TTF`nun ilgili 

bütçesine aktarılır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Diğer hususlar 

MADDE 15- Yarışmalarla ilgili diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir. 

a) Federasyon faaliyetleri ilgili kulüp ve illere Yarışma Yönergesi ile duyurulur. 

b) İllerin faaliyet programlarını il temsilcileri hazırlar. İl Müdürü onayı ile Federasyona bildirilir. 

c) Yarışmalara katılacak iller ve kulüpler katılıp katılmayacaklarını Federasyonun Yarışma 

Yönergesinde belirtilen sürede Federasyona bildirmek zorundadırlar. 

 d) Federasyon yarışmalarından 1 gün önce Federasyonun bildireceği yer ve saatte iştirakçi il, 

kulüp ve teşekküllerle teknik 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. 

e) Yarışmaların yapılacağı illerdeki güvenlik, sağlık vs. tedbirlerin alınmasında il müdürlüğü ve il 

temsilcisi birlikte sorumludur.  

 

Yönergede yer almayan hususlar 

MADDE 16- Bu yönergede yer almayan hususlar, Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulunca 

alınacak kararlarla belirlenir. 
 

Yürürlük 
MADDE 17- Bu  Yönerge, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Federasyon internet sitesinde 

yayınlandıktan  sonra  yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 18- Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı yürütür. 

 


