
  

 

TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU 
 

YAŞ GRUPLARI 
 
KATEGORİLER: 

 
 

2019 TRİATLON YAŞ GRUPLARI KATEGORİSİ GENEL KURALLARI 
 
1. Yaş grupları kategorisinde yukarda belirtilen yaş gruplarında ve mesafelerinde yarışmalar düzenlenecektir. 

2. Kategorilerinde ilk üç sırada yer alan sporculara her yarışmada madalya verilecektir.  

3. Elit kategoriye geçiş en yakın müsabakaya en az 15 gün kala Federasyona dilekçe ile başvurmak kaydı ile sene içinde 
bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilecektir. Yaş Grupları kategorisinde alınan puanlar geçiş sonrası elit kategoriye 
taşınmayacaktır. 

4. Yılsonunda ferdi ve takım sıralamasına katılabilmek için final müsabakasına katılmak zorunludur. Final müsabakasına 
katılmayan sporcunun yılsonu değerlendirmesi yapılmayacaktır (final müsabakasına katılmama mazereti hastane kurul 
raporu ile geçerli olacaktır).  

5. Müsabakaya kayıt yaptırıp gelmeyen sporcunun ödemiş olduğu kayıt ücreti, ancak federasyon tarafından yarışma iptal 
edilirse iade edilecektir. Yarışmaya kayıt olup gelmeyen sporcuya kayıt ücreti iadesi yapılmayıp, bir sonraki yarışa katılımı 
için mazeret bildirmesine gerek bulunmamaktadır. 

6. Yarışı bitiren her sporcuya katılım madalyası (mümkünse müsabaka sonuç belgesi) verilecektir. 

7. Yaş Grupları kategorisinde yurt içinde yapılacak olan yarışlarda trisuit üzerine isim vb. baskı yaptırılması 
önerilmektedir, fakat zorunlu tutulmamaktadır. 
 

YAŞ GRUPLARI KATEGORİSİ ULUSLARARASI MÜSABAKA KATILIMI KURAL VE HÜKÜMLERİ 
 
ITU / ETU faaliyet takviminde yer alan federasyon aracılığı ile kaydı yapılacak yarışmalara katılım: 
 
1. Yaş Grupları Kategorisinde federasyon tarafından düzenlenmiş olan her yarışma yurt dışı müsabakası seçme yarışı 
niteliğinde yapılacaktır. 

Kadınlar / Erkekler 
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 Yüzme Bisiklet Koşu 

20-24 

Sprint Mesafe 750 m 20 km 5 km 25-29 

30-34 

35-39 

Standart Mesafe 1500 m 40 km 10 km 40-44 

45-49 

50-54 

Orta Mesafe 1900 m 90 km 21.1 km 55-59 

60-64 

65-69 

Uzun Mesafe 3800 m 180 km 42.2 km 70-74 

74-79 
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2. Kaydı yapılacak olan kişinin ilgili yarışma tarihinden önceki bir sene içerisinde Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından 
düzenlenmiş olan en az bir sprint ve bir standart mesafe triatlon yarışmasına katılmış ve tamamlamış olması 
gerekmektedir. 

3. Kaydı yapılacak olan kişilerin katılmış oldukları yarışmayı o yaş gruplarında birinci olan kişinin süresinden en fazla %30 
daha yavaş bir sürede tamamlamış olması gerekmektedir. 

4. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlediği yarışlara katılamayan yaş grubu sporcularımızın 
yaşadıkları ETU / ITU'ye akredite ülkede ilgili ulusal federasyon tarafından düzenlenen en az bir sprint ve bir standart 
mesafe triatlon yarışmasına katılmış ve tamamlamış olması ve bunu başvurusu sırasında sonuç belgesi sunarak 
ispatlaması gereklidir. Başvurusu yapılan ilgili yarışmada ülke kotası var ise ve başvuru sayısı verilen kotanın üzerindeyse 
Türkiye Triatlon Federasyonunun düzenlemiş olduğu yarışmaya katılan kişilere öncelik verilecektir. 

5. Kayıt olmaya uygun olan adayların ilgili yurt dışı yarışma tarihinden en az 2 ay önce federasyona dilekçe ile başvurması 
gerekmektedir. 

6. Yurtdışı müsabaka katılımında doğacak tüm masraflar (ulaşım, konaklama, vize-pasaport işlem masrafları, yurt dışı 
çıkış harçları, yarış katılım bedelleri vb.) katılımcı tarafından karşılanacaktır. 

7. Yaş Grupları Sporcusu olarak yurt dışına çıkacak olan sporculara Hizmet Pasaportu için makam onay yazısı 
verilmeyecektir. Vize başvuru kolaylığı için ilgili iştirak yazısı verilecektir. 

8. Gençlik ve Spor Bakanlığı yeni milli sporcu belgesi sistemi gereğince yaş grupları kategorisinde Milli Sporcu Belgesi 
verilmemektedir. 

9. Yurtdışında yapılacak olan yarışlarda ITU/ETU tarafından kullanılması zorunlu tutulan malzeme (trisuit) bedelinin 
katılımcı tarafından karşılanması gerekmektedir.  
 
 


