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Önemli NOT: TÜRKİYE ŞAMPİYONASI İÇİN GEÇERLİDİR. 
 

 

TEKNİK BİLGİLER 

 

 

 1-  Türkiye Şampiyonasına davet:  Tüm bölgelerin yarışması sonuçlandırıldıktan 

sonra her stilde  yaşlara bakılmaksızın tek liste oluşturulur, bu liste belirtilen 

Türkiye Şampiyonasına katılım baraj derecelerine göre belirlenir.  

2-   Türkiye Şampiyonası tarihlerinde, Federasyonumuzun Mili Takım kampında 

olan sporcular, şampiyonaya davet edilir ve yarışmalara katılmak 

zorundadırlar.Geçerli bir mazeretleri bulunmayan sporcular Milli Takım 

kafilesinden çıkartılır.Milli sporcular kulüplerinin katılım kontenjanı dışında 

yarışmalara dahil edilir. ( 2018  yılı içerisinde Uluslar arası müsabakalarda 

yarışmış AKTİF Milli Sporcular için geçerlidir). 

 

3-  DİKKAT!!! Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcuların ÖZEL 

DURUMUNU BELİRTEN sağlık kurulu raporlarının (heyet raporu) aslı 

veya fotokobisi teknik kurul toplantısında ilgililere teslim edilmesi 

zorunludur.Aksi taktirde yarışmaya KESİNLİKLE alınmayacak ve 

ödemeleri yapılmayacaktır. 
 

 4.   Türkiye Şampiyonasında call room uygulaması yapılacaktır. 

       Call room uygulaması ile ilgili açıklama teknik toplantıda verilecektir. 

 

•     Teknik kurul katılım yoğunluğuna göre yarışma programında düzenleme 

yapabilir. 

•  Teknik kurul yarışma reglamanında değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

 

 

Yarışmalar; 

 

a) Down Sendromlu (kız - erkek), 

b) Otizm (kız - erkek) 

c) Mental (kız-erkek) sporcular arasında ayrı ayrı olmak üzere üç kategoride 

yapılacaktır. 

 

KOŞULAR; 

 

• Koşularda ilk hatalı çıkışta tüm sporculara sarı,    daha sonra hatalı çıkış yapan sporcu 

veya sporculara kırmızı gösterilecek ve diskalifiye edilecektir. 

• 800 m yarışmasının ilk 100 m. kulvarlı olarak koşulacaktır. 

      .   Mental sporculara Türkiye Şampiyonasında kesinlikle takoz çıkışı        

 uygulanacaktır.(Down ve Otizmli sporcular isteğe bağlı takoz kullanabilir) 

 

ATLAMALAR; 

Tüm atlama kategorilerinde sporculara 6 hak verilecektir. 

 

Uzun Atlama:  Basma tahtası  mental Sporcular için  hız alma sahası üzerinden atlama 

havuzuna 2 metre uzaklığa, otizm ve down sendromlu sporcular için 10 cm uzaklığa 

kurulacaktır.Down ve Otizmli sporcular için Havuzun kısa kenarına paralel 60 cm 

eninde için 60 cm boyunda kireç vb. ile basma tahtası alanı çizilecektir. Bu alan önünden 

veya gerisinden yapılan atlayışlar geçerli sayılmayacaktır.Ölçüm ayak izine göre 

yapılacaktır. 

 

 

DİKKAT!! Türkiye Şampiyonasında ise mental sporcular için iaf 

kurallarına uygun olan 20 cm  basma tahtası ve ölçüm kuralları gereği 

uygulanacaktır. 
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ATMALAR; 
 

Tüm  atma  kategorilerinde sporculara 6 hak verilecektir. 

 
MENTAL-OTİZM ; 

 
     Gülle 

 

BAYANLAR ERKEKLER 

4 kg 7,260 kg 

 

 

CİRİT BAYANLAR ERKEKLER 

600 gr 800 gr 

 

. 

Disk 

Atma 

BAYANLAR ERKEKLER 

1 2 

 

  DOWN SENDROME ; 

 
Gülle Büyük Kızlar Büyük Erkekler 

3 kg 4 kg 

 

 

CİRİT 400 gr 600 gr 

 

Disk 

Atma 

Büyük Kızlar Büyük Erkekler 

750GR 1KG 

 

 

Yüksek Atlama 

 

-Erkekler; 1.20 cm den başlar. 1.30 cm e kadar 5 er cm yüksekliklerle 1.30 cm den sonra 

her yükseklik3.cm artarak devam eder. 

 

-Kızlar;  1.10 cm başlar 1.20cm cm e kadar 5 er cm yüksekliklerle 1.20 cm den sonra her 

yükseklik3.cm artarak devam eder. 
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ANTRENÖRLER VE SPORCULAR 

Sporcu, Antrenör veya Yöneticiler Açılış ve Kapanış Törenlerinde Eşofman 

ile katılmak zorundadırlar. Yarışmalar esnasında Antrenörler Spor Kıyafeti 

(Eşofman ve Spor Ayakkabısı) giymek zorundadırlar. 

*Atletizm branşında Sporcular: Şort, Atletizm Forması, Çorap ve Spor Ayakkabısı 

kullanmaları zorunlu.Milli Takım mazemesi ile sporcular yarıştırılamaz. 

HAKEMLER 

Uluslararası ve ilgili federasyonların Hakem Kıyafet Yönetmeliklerine göre 

giyinmek zorundadırlar. 

Görevli hakemlerin, ilan edilen tarih ve saate, yarışmanın yapılacağı tesiste   

bulunmaları  gerekmektedir. 

  Türkiye Şampiyonası yarışmalarında takımların yanlarında bulundurulması zorunlu 

evraklar aşağıdadır; 

• Nüfus Cüzdanı, 

• Sporcu Lisansı 

• Valilik Onayı, 

• Sağlık Kurul Raporu( HEYET RAPORU) 

İtirazlar 

Madde 21. 
1.Yarışmalarda takım/ferdi sporcular oyun kurallarının uygulanmasındaki ihlaller konularında itirazda 

bulunabilirler. 

2. Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için INAS Kuralları gereği 

200 Türk Lirasının karşılığında görevli Federasyon yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu bedelin 

yatırılmaması durumunda hiçbir itiraz dikkate alınmaz ve incelemeye alınmaz. 

3. Yarışma başlamadan önce, antrenörün/antrenörlerin yapılabilecek itirazların yukarıda 

belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip yarışma cetvelinin itiraz kısmına yazılarak 

imzalanmak suretiyle yapılır. 

4. Karşılaşma başladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları yada herhangi başka bir 

olay nedeniyle takım/sporcunun olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu itirazlar 

yarışmanın tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde yazılı olarak ve yukarıda 

belirtilen meblağın ilgili kişiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda gerekçeler belirtilmek 

zorundadır. 

5 Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Yarışmalar Baş Hakemi, Federasyon 

Temsilcisi, Federasyon Teknik Kurul üyesi) 15 dk. İçerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. 

6 İtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak kaydedilerek 

makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/fax çekilir. itirazı haklı bulunması 

durumunda itira ücreti geri ödenir. 
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İDARİ BİLGİLER: 

 

1- Spor Kulüpleri Katılım Formunu www.tossfed.gov.tr adresinde bulunan 

"ONLİNE KATILIM FORMU" atletizm branşı iconundan doldurarak en geç 

……………. federasyonumuza (Katılım Formu Online) olarak gönderilecektir. 

2- Katılım formunun Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce tasdik 

ettirilebilmesi için çıktı almaları gerekmektedir. 

3- Olası bir hataya meydan verilmemesi için doldurulan ve katılım formunun 

sisteme gelip gelmediği ile ilgili olarak federasyondan teyit almaları gerekmektedir.  

4 -Spor Kulüpleri, tasdik edilen katılım formu ile birlikte Seyahat İzin Onaylarını 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden almaları gerekmekte olup, Katılım 

formu ve seyahat izin onaylarının asılları ve sporculara ait lisanslar zarflanarak 

(Kulübün Adı yazılacaktır.) Şampiyonanın Akreditasyon esnasında federasyon 

yetkililerine eksiksiz olarak teslim edilecektir. Atletizm branşı ile ilgili teknik 

bilgileri aşağıda belirtilen irtibat numarasından öğrenilebilir. 

 

 TEKNİK BİLGİLERLE İLGİLİ İRTİBAT TELEFONU: 

 

ATLETİZM  
TEKNİK 
KURUL BAŞKANI 

 
 Murat YURDADÖN 

 
  546 212 80 91 

ATLETİZM 
TEKNİK 
KURUL ÜYESİ 

 

Aytunç GöZ 
 

ATLAMA VE KOŞULAR 

 
546 538 55 00 

ATLETİZM 
TEKNİK 
KURUL ÜYESİ 

Sevda KALKAN  ATMALAR 

 

 511 411 19 02 

 
 

   Şampiyonaya katılacak, sporcu, antrenör ve yöneticilerimize; 
                                                                                                     Başarılar Dileriz. 

 

http://www.tossfed.gov.tr/

