
 

GAZİPAŞA DUATLONU YARIŞMA TALİMATI 
 

“Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2018 faaliyet takviminde yer alan Gazipaşa Duatlonu Türkiye Finali, 
3-4 Kasım 2018 tarihlerinde Antalya - Gazipaşa’da yapılacaktır.” 

 

YARIŞMA BİLGİLERİ 

KATEGORİLER DOĞUM TARİHLERİ 1.KOŞU BİSİKLET 2.KOŞU 

Minik 3 2005 - 2006 1250 m 5.000 m 625 m 

Yıldızlar 2003 - 2004 2400 m 10.000 m 1200 m 

Gençler 1999 - 2002 4800 m 20.000 m 2400 m 

Elitler 1998 + 4800 m 20.000 m 2400 m 

Paralimpik  4800 m 20.000 m 2400 m 

Yaş Grupları  4800 m 20.000 m 2400 m 

 

YARIŞMA PROGRAMI 
3 Kasım 2018 Cumartesi 

Saat Program Adres 

  15:00 Resmi Antreman ( Bisiklet Parkuru) 
 16:00 17:30 Kayıtlar Kültür merkezi 

  17:30 Teknik Toplantı (Tüm Kategoriler) Kültür merkezi 

  18:30 Makarna Partisi Kültür merkezi 

4 Kasım 2018 Pazar 

Saat Program Adres 

07:00 07:50 Yıldızlar ve M3 Değişim Alanina Giriş Selinus Sahili 

  08:00 M3 Erkekler Başlangıç Selinus Sahili 

  08:03 M3 Kızlar Başlangıç Selinus Sahili 

  09:00 Yıldız Erkekler Başlangıç Selinus Sahili 

  09:03 Yıldız Kızlar Başlangıç Selinus Sahili 

09:45 11.00 Değişim Alanına Giriş (Elit, Genç ve Yaş grupları) Selinus Sahili 

  11:00 Elit, Genç , Paralimpik ve Yaş Grubu (KADINLAR) Selinus Sahili 

  12:40 Elit, Genç , Paralimpik ve Yaş Grubu (ERKEKLER) Selinus Sahili 

  15:00 Halk Duatlonu (Kategori  ve Kürsü yok)  Selinus Sahili 

 15:30 Ödül Töreni Tüm kategoriler Selinus Sahili 

    

 
KATILIM ŞARTLARI 
(Son Kayıt: 30 Ekim 2018 Salı Saat: 22.00) 
 
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 onayli kafile listeleri Yaş grubu sporcuları için zorunlu değildir!) 
 
 Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının 2018 yılı vizesi yapılmış olacaktır. 
 Tüm gruplar için kayıtlar, https://triatlon.org.tr adresinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılacaktır. 
 Yaş grubu yarışma kayıt ücreti (90 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 30 Ekim 2018 Salı 

günü saat 22.00’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. 
 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.  
 

YARIŞMA KOMİSYONU 
 
Bülent ÇENDİK - Federasyon Temsilcisi 
Ahmet Mervan TAŞ - Gazipaşa Belediyesi 
Mustafa DARI - Yarışma Baş Hakemi 
Dr. Abdülkerim TAŞDEMİR - Organizasyon Kurulu 
 

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 yapılacak 
olup, yarışmaya katılan sporcu idareci ve takımların aşağıda özetle belirtilen puanlama sistemi hakkında yazılanlar 
haricindeki hususlarda yarışma yönergesini incelemeleri gerekmektedir. 

 Yıl sonu final yarışı olduğundan  tüm kategorilerde puanlama 9500 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. 

 “Türkiye Ferdi Puanlama Sırası” hesaplanırken; sonuçtaki puan eşitliği durumunda, final müsabakasında önde geliş 
sırasına göre sıralama belirlenir. Eşitlik yine bozulmaz ise sırası ile önceki puanlı yarışmalardaki bitiriş sıralaması 
dikkate alınır. Sporcu Türkiye sıralamasına girebilmek için final müsabakasına katılmak zorundadır. Hastane kurul 
kararı olan yarışmacılar bunun dışında tutulurlar. 

 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. 

 Yarışma takviminin son müsabakası da dahil, puanlı yarışma sayısı 2 veya daha az sayıda ise, 2 yarışmanın veya bir 
yarışmanın toplam puanı sonucu belirler. Puanlı 2 yarışma yapmış ve sadece finalde bir yarışmaya katılmış sporcunun 
puanı 1 katılım için bir toplam puan, 2 yarışmaya katıldı ise 2 toplam puan sunucu belirler. 

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

 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 Gazipaşa’da yapılacaktır. 
 Halk Duatlonu için kayıtlar yarışma günü 14:00-14:30 saatleri arasında alınacak olup, Halk Duatlonuna katılacak 

olanlar Risk Kabul Beyannamesi ve Feragatnamesini doldurmaları gerekmektedir.  

 
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 



 

ÖDEMELER 
(Yaş Grupları sporcuları hariç) 
 
Kategorilerinde ilk 3’e giren sporculara harcırah ödenecektir. Yarışmaların ev sahipliği yapan ilin sporcuları ilk 3’e girdiği 
takdirde harcırah ödenmeyecek onların harcırahları daha sonraki sporculara ödenecektir. 
 
Antrenör harcırahları: Yarışmaya 1-3 sporcu ile katılan ferdi, kulüp antrenörlerine sporcularından birisinin kategorilerde 
ilk 5’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 bir idareci bir antrenörüne 20’den fazla sporcu ile katılan kulüp ve il takımlarının bir 
idareci iki antrenörüne harcırah ödenecektir. TSK sporcularına harcırah ödenmeyecektir. Harcırah derecesine giremeyen 
sporcular harcırahlarını; illerinde İl Müdürlüğü uygun gördüğü takdirde il bütçesinden alabilirler. 
 

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

KOORDİNASYON 
 
Bülent ÇENDİK (Federasyon Temsilcisi) - 0532 522 24 30, bcendik@hotmail.com 
Ahmet Mervan TAŞ- Gazipaşa Belediyesi  - 0532 501 25 87 
Dr. Abdülkerim TAŞDEMİR (Organizasyon Kurulu)  -0555 637 19 07 
 

KONAKLAMA 

 
Gazipaşa Duathlon müsabakası için gelecek olan; Minik3, Elit, Genç, Yıldız, Paralimpik ve Yaş Grupları için konaklama 
yapabilecekleri oteller veirtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir.  
 
VON HOTEL (ERSİN BEY) : 0545 550 07 44 
ÖZYİĞİT OTEL    : 0242 572 75 76 
GÜVEN OTEL (AHMET BEY) : 0532 723 45 40 
TURİZM OTELCİLİK  : 0242 572 22 77 
YALÇIN KAMPİK (FARUK BEY) : 0532 730 65 20 
KENT OTEL   : 0242 572 62 10 
GAZİPAŞA ÖĞRETMENEVİ : 0242 572 42 83 
NİL OTEL   : 0532 334 10 35 
 

*** 
 
YARIŞMAYA KATILACAK TÜM KULÜPLERE, ANTRENÖRLERE VE SPORCULARA DUYURULUR! 
 
Yayın Tarihi : 25.10.2018 
 
TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU BAŞKANLIĞI, 
 
Bayram YALÇINKAYA 
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı 
 

mailto:bcendik@hotmail.com


 

PARKUR HARİTALARI 
 

 
 

 
 

Parkura göre kategorilerin tur mesafeleri 
 

Kategoriler 1.koşu Bisiklet 2.Koşu 

M3 625m x 2 tur 5km x 1 tur 625m x 1 tur 

Yıldız 1200m x 2 tur 5km x 2 tur 1200m x 1 tur 

Genç 1200m x 4 tur 5km x 4 tur 1200m x 2 tur 

Elit 1200m x 4 tur 5km x 4 tur 1200m x 2 tur 

Yaş grubu 1200m x 4 tur 5km x 4 tur 1200m x 2 tur 

Paralimpik 1200m x 4 tur 5km x 4 tur 1200m x 2 tur 

 
 
 


