
 

MARMARİS DUATLONU YARIŞMA TALİMATI 
 

“Türkiye Triatlon Federasyonu 2019 faaliyet planında yer alan Marmaris Duatlonu, 
9-10 Mart 2019 tarihlerinde Marmaris'te yapılacaktır.” 

 
 
 

YARIŞMA BİLGİLERİ 
 

KATEGORİLER KOŞU BİSİKLET KOŞU MESAFELER 

  M3-A (14 YAŞ), M3-B (13 YAŞ)   2400 M   8600 M   1200 M   MİNİ SPRİNT 

  YILDIZ (15-17 YAŞ)   3000 M   12900 M   1500 M   SÜPER SPRİNT 

  GENÇ-A (18-19 YAŞ), GENÇ-B (16-17 YAŞ)   5000 M   21500 M   2500 M   SPRİNT 

  ELİT (1999+)   5000 M   21500 M   2500 M SPRİNT 

  PARATRİATLON   5000 M   21500 M   2500 M   SPRİNT 

  YAŞ GRUPLARI (1999+)   5000 M   21500 M   2500 M   SPRİNT 

 
 

YARIŞMA PROGRAMI 
 

9 Mart 2019 Cumartesi 

Saat Program Adres 

  15.00 Resmi Antreman (Bisiklet Parkuru) Marmaris 

16.30 18.00 Kayıtlar Blue Bay Platinum Hotel 

  18.30 Teknik Toplantı (Tüm Kategoriler) Blue Bay Platinum Hotel 

  19.00 Makarna Partisi Blue Bay Platinum Hotel 

10 Mart 2019 Pazar 

Saat Program Adres 

08.00 08.50 Yıldızlar ve M3 Değişim Alanina Giriş Marmaris 

  09.00 M3 Erkekler Başlangıç Marmaris 

  09.03 M3 Kızlar Başlangıç Marmaris 

  10.00 Yıldız Erkekler Başlangıç Marmaris 

  10.03 Yıldız Kızlar Başlangıç Marmaris 

11.00 11.45 Değişim Alanına Giriş (Elit, Genç ve Yaş grupları) Marmaris 

  12.00 Elit, Genç, Paralimpik ve Yaş Grubu (Kadınlar) Marmaris 

  13.40 Elit, Genç, Paralimpik ve Yaş Grubu (Erkekler) Marmaris 

 17.00 Ödül Töreni Tüm kategoriler Marmaris 

 
Son Kayıt: 5 Mart 2019 Salı Saat 23.59’e kadar 
 
 
 
 



 

Yarışmaya katılacak tescilli kulüpler ve ferdi sporcular, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden aldıkları onaylı isim 
listeleri ve lisanslarını, Organizasyon Kurulu’na vermek zorundadırlar. Belgesi olmayanların yarışmalarına kesinlikle izin 
verilmeyecektir. 
 
Ferdi olarak katılan sporcular da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde giderek bu belgeyi almak ve beyan etmek 
zorundadır. (İl Müdürlüğü’ne ilgili yarış belirtilerek, kafile listesi talep edildiğinde; müdürlük tarafından belge 
düzenlenmektedir. Kafile kelimesi, ferdi sporcular için yanıltıcı olmasın. Ferdi katılım da bu ad ile bu belgeyi almaktadır). 
 
(Not: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü onaylı kafile listeleri, Yaş Grubu sporcuları için zorunlu değildir!) 

 
▪ Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2019 yılı vizesi yapılmış olacaktır. 
▪ Tüm gruplar için kayıtlar, https://triatlon.org.tr adresinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır. 
▪ Yaş grubu yarışma kayıt ücreti (120 TL), yarışma linkinde belirtilen federasyonun banka hesabına yatırılacaktır. 

(Türkiye Ekonomi Bankası (Keçiören Şubesi) IBAN: TR14 0003 2000 0000 0061 0283 83) 
▪ Kayıt yaptırmadan gelecek sporcular yarışmaya alınmayacaklardır. Kayıtlar yarışma öncesi olan 05 Mart 2019 Salı 

günü saat 23:59’de sona erecektir. Geç kayıt kesinlikle alınmayacaktır. 
▪ Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcular bir sonraki müsabakaya katılamayacaktır. Mazeretini doktor raporu 

veya resmi bir belge ile Federasyona bildirenler bir sonraki yarışa katılabileceklerdir. 
▪ Yaş gruplarında müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcunun ödemiş olduğu kayıt ücreti federasyon tarafından 

yarışma iptal edilmişse iade edilecektir. Yarışmaya kayıt olup gelmeyen sporcuya kayıt ücreti geri iadesi yapılmayıp, 
bir sonraki yarışa katılımı için mazeret bildirmesine gerek bulunmamaktadır. 

▪ Kulüpler ve ferdi sporcular yarış ekipmanlarını kendi imkânlarıyla getireceklerdir. 
▪ Sporcular kendi yaş kategorilerinde yarışacaklardır. 
▪ Yarışma Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Hükümlerine göre yürütülecektir. 
▪ Müsabaka “Koşu - Bisiklet - Koşu” şeklinde icra edilecektir.  
▪ Yaş grubunda yarışacak olan sporculardan teknik toplantıya katılamayacak durumda olanlara yarışma numarası, 

yarışma kiti ve çipi yarışma sabahı kesinlikle verilmeyecektir. Bu durumda olan yaş grubu sporcuları; teknik toplantı 
da değişen her türlü durumu kabul etmiş sayacak, mağduriyet yaşamamaları için arkadaşı veya antrenörü 
yarışmacının kimlik fotokobisi ve lisansını ibra edip, yarışma numarası, yarışma kiti ve çipini teslim aldığına dair 
dilekçe vererek alabilecektir. 

 
 

YARIŞMA KOMİSYONU 
 
Bülent Çendik / TTF Temsilcisi 
İsmet Kamil Önder / Marmaris Belediyesi Başkan Yardımcısı 
Sami Sertgöz / Yarışma Baş Hakemi 
Oğuz Aydın / Organizasyon Kurulu 
Mert Onaran / Teknik Delege 
 
 

GÜVENLİK 
 
▪ Her yarışmacı uygunluğu ITU tarafından belirlenen kurumlarca onaylanmış kask takacak, kaliteli materyalden 

yapıldığını garanti eden markalı malzemeler kullanacaktır. (El yapımı kaska müsaade edilmeyecektir.) 
▪ Yarışma bisiklet etabında zamana karşı bisiklet, zamana karşı kask ve aero bar yasak (standartlara uygun kısa aero 

bar sadece Elit ve Genç kategorileri için serbesttir, diğer tüm kategorilerde her türlü aero bar yasaktır.) Draft 
serbesttir. Kadın - Erkek arasında draft yasaktır. 

 



 

                      
 
Kısa Aero bar sadece Elit ve Gençler için standartlara uygun olduğu takdirde geçerlidir. 
 
▪ Yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde; meydana gelebilecek kaza, hasar ve benzeri 

olaylardan federasyonumuz (Organizasyon Kurulu) sorumlu değildir. 
▪ Yarışmaların Koşu, bisiklet etaplarının sağlık ve emniyet tedbirleri Valilik, Kaymakamlık, TC Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü ile organizasyon kurulunca alınacaktır.  

 

DİĞER HÜKÜMLER 
 
▪ Yarışmalarda görev alacak hakemler ile kulüp, ferdi sporcularının izinleri bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğü’nden alınacaktır. 
▪ Teknik toplantıya; Elit, Genç kategorisindeki yarışacak kulüp yönetici antrenör ve sporcuların katılması zorunludur. 

Mazeretleri nedeniyle katılmayanlar durumlarını yarışma komisyonuna bildirmek ve resmi mazeret belgelerini ibraz 
etmek zorundadır. 

▪ Minikler, Yıldızlar, kategorisinde sadece Gençlik Hizmetleri ve Spor İl, İlçe Spor Müdürlüğü’nden onaylanmış kafile 
listelerinde yer alan kulüp yöneticileri ve antrenörleri ile antrenörleri olmayan ferdi sporcular katılabilirler. 

▪ Teknik toplantıya katılmayan minikler, yıldızlar, yönetici ve antrenörleri, antrenörleri olmayan ferdi sporcular 
yarışma ile ilgili yapılan değişiklikleri bilmek zorundadır. 

▪ Puanlama Türkiye Triatlon Federasyonu Yarışma Yönergesi Madde-16 ‘da belirtilen esaslar doğrultusunda 
yapılacaktır. 

▪ Tüm kategorilerde puanlama 9000 puan üzerinden hesaplanacaktır. Klasman birincisine göre (kadın - erkek) süre 
farkı (her 2 sn. süre farkı = 1 puan) hesaplanarak sıralanacaktır. Yaş gruplarında ferdi ve takım için puanlama, yaş 
aralıklarına bakılmaksızın yarışma sonuç listesinde karşılığı olan puana göre yapılır. 

▪ Puanlı bir yarışmada ferdi sıralama yapıldıktan sonra takımı adına yarışan ve en iyi puanı elde eden ilk 3 sporcunun 
toplam puanı takım sıralamasını belirler. Sıralamaya girebilmek için müsabakayı en az 3 sporcunun bitirip puan 
alması gerekir. 

▪ Tüm sporcular ITU’nun belirlediği yarışma kurallarını bilmek ve uygulamak yarışmacılara, hakemlere, görevlilere ve 
izleyicilere saygılı davranmak, sporcu ahlakına aykırı hareketlerden kaçınmak zorundadır. 

▪ 22.01.2019 tarihinde TürkiyeTriatlon Federasyonu İnternet Sayfasında “2019 Yılında Uygulanacak Genel Hükümler” 
konulu duyuru yayınlanmış olup; uygulanacak hükümler açıklayıcı olarak belirtilmiştir. Yarışmaya katılacak kulüp 
yönetici antrenör ve sporcular bu hükümleri bilmek zorundadırlar. 

▪ Organizasyon öncesinde ön görülemeyen ve organizasyonun daha emniyetli yürütülmesi için gerekli olan 
değişiklikler yarışma komisyonunun görüşü alınarak Organizasyon Komitesi tarafından teknik toplantıda 
açıklanacaktır. 

▪ Yarışmada üniforma kuralları uygulanacaktır. Milli forma ile yarıştırılmayacaktır. Elitler, Gençler, ITU üniforma 
kurallarına uymak zorundadır.  

▪ Kulüp sporcuları kürsüye çıkarken resmi kulüp formaları ile katılmak zorundadır. 
▪ Bu talimatta yer almayan hususlarda Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı ve adına görev yapacak "Yarışma 

Komisyonu" yetkilidir. Yarışmalar Marmaris’te yapılacaktır. 

 
 



 

İTİRAZLAR 

 
a. Yarışma esnasında bir sporcu, başka bir sporcu ya da resmi görevli hakkında yapacağı itirazı, yarışmayı kendi bitiş 
zamanından sonra 5 dakika içinde yazılı olarak hakeme vermelidir. 
b. Eğer bitirme süresi ile ilgili bir itiraz olacaksa, bu itiraz hakemin gayri resmi sonuçları açıklamasından sonraki 15 dakika 
içinde yapılmalıdır. 
Kulüpler, ferdi sporcular: İtirazlarını, 150 TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra Yarışma komisyonuna yapacaklardır. İtiraz 
bedeli federasyon mutemedine elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi durumunda ödenen ücret ilgiliye iade 
edilecek aksi durumda federasyon hesabına gelir kaydedilecektir 
 
 

MALİ HÜKÜMLER 
 
ANTRENÖR ÖDEMELERİ  

Yarışmaya 1-3 sporcu ile katılan ferdi, kulüp antrenörlerine sporcularından birisinin kategorilerde ilk 3’e girmesi halinde 

harcırah ödenecektir. 4-9 sporcu ile katılan kulüp ve il takımlarının bir antrenörüne, 10-19 sporcu ile katılan kulüp ve il 

takımlarının iki antrenörüne 20’den fazla sporcu ile katılan kulüp ve il takımlarının üç antrenörüne harcırah ödenecektir. 

 

SPORCU ÖDEMELERİ 

Yarışmalarda, derecelerine ve kategorilerine göre sayıları aşağıda belirtilen sporculara  ödeme yapılır. Gerekli hallerde 

yönetim kurulu kararı ile bu sayılar arttırılabilir. 

 

DUATLON  

Kategori  Dereceler 

M3-A Bayanlar  1-3 
M3-A Erkekler   1-3 
M3-B Bayanlar   1-3 
M3-B Erkekler   1-3 
YILDIZ Bayanlar  1-3 
YILDIZ Erkekler   1-3 
GENÇ-A  Bayanlar  1-3 
GENÇ-A  Erkekler  1-3 
GENÇ-B  Bayanlar  1-3 
GENÇ-B Erkekler  1-3 
ELİT Bayanlar   1-3 
ELİT Erkekler   1-3 
 

▪ TSK sporcularına harcırah ödenmeyecektir. 
▪ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olurunda ismi bulunmayan sporcu ve antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. 
▪ 2019 yılı vizesi bulunmayan antrenörlere ödeme yapılmayacaktır. 
▪ Yarışmalarda yasal harcırahı hak edemeyen sporcuların harcırahı, uygun görüldüğü takdirde Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerinin ilgili bütçesinden ödemeleri yapılabilir.    
▪ Yapılacak değişiklikler yarışma reglamanlarında yer alacaktır.   

 
 
 
 



 

ÖDÜLLER 
 

▪ Kategorilerinde ilk 3 dereceye giren sporculara madalya verilecektir. Ödül törenine yarışmaya katılan kulüpler, 
antrenör, idareci ve sporcular katılmak zorundadır. 
 

 

KOORDİNASYON 
 
Bülent Çendik / Genel Koordinatör (Tel: 0532 522 24 30) 
 
 

KONAKLAMA 
 
Marmaris Duatlon müsabakası için gelecek olan; Minik 3, Elit, Genç, Yıldız, Paralimpik ve Yaş Grupları için konaklama 
yapabilecekleri oteller ve irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir. 
 
Otel   : Blue Bay Platinum Otel 
Rezervasyon Yetkilisi : Hayal Karavural (Tel: 0541 382 03 05) 
E-mail   : reservation@bluebayplatinum.com 
Takımlar İçin Ücret : 125 TL (Tam pansiyon) 
 
 
 

*** 
 
 

YARIŞMAYA KATILACAK TÜM KULÜPLERE, ANTRENÖRLERE VE SPORCULARA DUYURULUR! 
 

Yayın Tarihi: 28.02.2019 
 
 

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı, Marmaris Duatlonu’na katılan 
tüm sporculara, antrenörlere ve kulüplere başarılar diler. 

mailto:reservation@bluebayplatinum.com
mailto:reservation@bluebayplatinum.com


 

                                             PARKUR HARİTALARI 


