
ORAL B 2020 PUANLI TRİATLON YARIŞMA TALİMATI 
 

 

1. AMAÇ 
 
COVID-19 salgını nedeni ile 2020 yılında ilgili kurumlarımız tarafından sağlık tedbirleri kapsamında bir dizi önlem 
alınmış ve tüm spor branşları COVID-19 salgınından etkilenmiştir.  
 
Bu dönemde sporcularımızın motive olmalarını ve spora devam etmelerini sağlamak maksadı ile sporcuların 
şehirlerinden seyahat etmeden katılacakları 2020 puanlı triatlon yarışmaları planlanmıştır.  
Aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde gerçekleşecek yarışmalarda alınacak dereceler sonucunda Türkiye 
Şampiyonası sonuçları ilan edilecektir. Sağlık nedeni ile eşit şartların ortadan kalkması ve bazı illerde yarışma 
yapılamaması durumunda Türkiye şampiyonası puanlaması yapılmayacaktır. Müsabakalara, 2020 yılı için geçerli 
triatlon lisansı ile katılmak zorunludur. 
 
Ek olarak Uluslararası Federasyon Tarafından istenilen 15-19 yaş arasında yer alan sporcuların sonuçları ETU Next 
Generation Challenge kapsamında Avrupa Triatlon Birliğine bildirilecektir.  
 

2. TARİHLER 
 
Yarışmalar üç farklı tarih aralığında aşağıda belirtilen branşlarda gerçekleştirilecektir. 
 

1. Yarışma tarihi: 03 Eylül 2020 - 13 Eylül 2020 / Yüzme - Koşu 
2. Yarışma tarihi: 26 Eylül 2020 - 2 Ekim 2020 / Yüzme - Koşu 
3. Yarışma: 19 Ekim 2020 - 31 Ekim 2020 / Yüzme - Bisiklet - Koşu 

 

3. KATEGORİLER VE MESAFELER 
 

Kategori Yaş Doğum Tarihi Yüzme Bisiklet Koşu 

M1 9-10 2010-2011 200m - 1000m 

M2 11-12 2008-2009 200m - 1000m 

M3-B 13 2007 200m Duyurulacak 1000m 

M3-A 14 2006 200m Duyurulacak 1000m 

Yıldız 15-17 2005-2003 400m Duyurulacak 3000m 

Genç-B 16-17 2004-2003 400m Duyurulacak 3000m 

Genç-A 18-19 2002-2001 400m Duyurulacak 3000m 

Elit 20+ 2000 ve altı 400m Duyurulacak 3000m 

Paratriatlon 16+ 2004 ve altı 400m Duyurulacak 3000m 

 

4. YÜZME, KOŞU VE BİSİKLET YARIŞMALARI UYGULAMA METODU 
 
İl temsilcileri, temsilcileri oldukları illerin il müdürlükleri ile iletişim kurarak tesislerin belirlenen tarihlerdeki 
müsaitlik durumları ile ilgili bilgi alacak, verilen tarih aralığında hangi gün ve saatlerde tesislerin yarışmaları için 
uygun olduğunu federasyona bildirecektir. Sonrasında gerekli yazışmalar ve duyurular Federasyon tarafından 
yapılacaktır.  
 



• Yarışmaların hangi sıra ile yapılacağına ve aynı günde yapılıp yapılmayacağına spor tesislerinin tahsis 
durumuna göre karar verilecektir.  

• Fakat yarışlar arasında en az 2 saat ara verilmesi gerekmektedir.  

• Yarışmaların gerçekleştirilebilmesi için ilgili ilde en az 5 sporcunun katılımı gerekmektedir. 

• Yeter sayıya ulaşılamayan illerin sporcuları diğer illerde düzenlenen yarışlara ilgili ilin salgın kuralları 
doğrultusunda katılabilirler. 

• Yeter sayıya(5 kişi) ulaşılamaması nedeni ile yarışma düzenlenemeyen il sporcularının farklı illerde 
yarışmaya katılmaları durumunda harcırahları ödenecektir.  

• Bisiklet yarışı ilk iki dönemde uygulanmayacaktır. 3. Dönemde Federasyon tarafından power metreli 
trainerlar ile illerde yapılacaktır. 

 
a) Koşu Uygulama Prosedürü 

 

• Koşu yarışlarının 400m’lik pistte yapılması gerekmektedir.  

• Çivili ayakkabı kullanılması serbesttir.  

• Seriler pandemi kurallarına göre oluşturulmalı sosyal mesafe kuralları gözetilmelidir.  

• Seriler kategorilere ve cinsiyete göre oluşturulacaktır.  

• Aralıklı start uygulaması yapılacak ve her sporcu arasında 30 saniye ara verilecektir. 
 

b) Yüzme Uygulama Prosedürü 
 

• Yüzme yarışları 25m ya da 50m lik havuzlarda yapılabilir. 

• Wetsuit kullanılması yasaktır.  

• FINA tarafından onaylanmış mayolar kullanılabilir.  

• Serilerin kategorilere ve cinsiyete göre ayrılacaktır.  

• Bir seri bitmeden diğer seri başlatılamaz. 

• Her kulvarda sadece bir sporcu olabilir.  

• Sporcular yarışa suyun içinden itiş yaparak başlayacaklardır. 
 

c) Bisiklet Uygulama Prosedürü  
 

• Bisiklet yarışması sadece 3. Dönem yarışlarında yapılacaktır 

• Yarışlar Federasyon tarafından illerde gerçekleştirilecek olup trainer kullanılacaktır. 

• Uygulama prosedürü ve puanlamalar üzerinde çalışmalar devam etmektedir ve güncellemeler bu talimat 
üzerinde gerçekleştirilecektir. 

 

5. SÜRELERİN VE PUANLARIN GEÇERLİLİĞİ VE İTİRAZLAR 
 

• MHK ve MHK başkanı yarışların uygulanmasından tamamı ile sorumludur ve süreleri ve sonuçları onaylar.   

• MHK her ilde bir başhakem görevlendirecektir. İlgili ildeki sporcuların süreleri ve puanları bu başhakem 
tarafından MHK’ye iletilecektir.  

• Hakem görevlendirmeleri MHK tarafından il temsilcilikleri ile koordine kurularak yapılacaktır. 

• Saliseler yakın olduğu sayıya doğru yukarı ya da aşağıya yuvarlanacaktır. 

• Koşulan süre karşılığı puanlar tabloya göre doğrudan verilir. Koşulan süre karşılığı puan bulunmaması 
durumunda bir sonraki yavaş sürenin karşılığı olan puan verilir. 

• Her seans sabit kamera ile kayıt altına alınacaktır. 

• Kamera tüm sahayı, start işlemini ve bir adet kronometreyi görecek şekilde ayarlanacaktır. 

• Her startta kronometrenin sıfırlanması gerekmemektedir. 

• İtirazların kabul edilebilmesi için dilekçe ile Federasyona başvuruda bulunulması ve Federasyon hesabına 
itiraz bedelinin yatırılması gerekmektedir. 

• İlgili dönemin tüm yarışlarının tamamlanmasını müteakip sonuçlar, MHK tarafından federasyona iletilecek 
ve federasyonun web sayfasında yayınlanacaktır. Sonuçların yayınlanmasını takip eden 24 saat içinde 
itirazlar alınacak ve gerekli incelemeler neticesinde işlem yapılacaktır. Sonuçlar, bu 24 saat sonrasında 
resmiyet kazanmış olacaktır. 



6. PUANLAMA 
 

• M1 ve M2 kategorilerinde birinci dönem ve ikinci dönem yarışlarından sporcunun en yüksek puanı aldığı 
yarışın %40’ı ve üçüncü yarışın %60’ı dikkate alınarak hesaplama yapılacaktır. 

• Diğer kategorilerde sporcunun birinci ve ikinci yarışta almış olduğu puanlardan en yüksek olanı, ve üçüncü 
yarışın toplam puanı dikkate alınacaktır. 

• Elitler kategorisinde cut-off uygulaması yapılacaktır. Elitler kategorisinde bir sporcunun sıralamaya 
girebilmesi için düzenlenmiş olan her branşta en az 50 puan alması gerekmektedir. 

• Yüzme ve koşu puanları ekte yer alan tablo doğrultusunda hesaplanacaktır. Süreler bir alt puana 
yuvarlanacaktır. 

• Bisiklet puanlaması ve uygulaması ile ilgili duyuru ilerleyen günlerde yapılacaktır. 

• Süre karşılığı puanlamalar illerde görevlendirilen baş hakemler tarafından yapılacak, MHK tarafından 
onaylanacak, Federasyona bildirilecek ve Federasyon tarafından yayınlanmasını müteakip resmiyet 
kazanacaktır. 

 

7. FERDİ YILSONU SIRALAMA 
 
Ferdi sıralamalar bu talimatın ikinci maddesinde yer alan kategorilere göre yapılacaktır.  

 

• Sporcunun sıralamaya girebilmesi için puanlı olarak illerde gerçekleştirilecek ilk iki yarışmanın birine ve 
final niteliğinde düzenlenecek olan 3. dönem yarışlarına katılımı ve toplam puan elde edilmesi zorunludur. 

• M1 ve M2 kategorilerinde ferdi sıralama yapılmayacaktır. 

• Diğer kategorilerde sporcunun birinci ve ikinci yarışmada almış olduğu toplam puanlardan en yüksek olanı, 
ve üçüncü yarışın toplam puanı toplanarak yıl sonu puanı hesaplanacak ve sıralama yapılacaktır. 

• Sporcuların puanları hesaplanırken ekte yer alan tablolar kullanılacaktır.  

• Sıralamadaki yerlerine ilk üç sırada yer alanlar kupa ile ödüllendirilecektir. 

• Sıralamaya girilebilmesi için son dönem yarışlarına katılım zorunludur. 
 

8. TAKIM TASNİF 
 

Elitler, Gençler, Yıldızlar, M3’ler, M2’ler veM1’ler, paratriatletler kategorilerinde takım yılsonu sıralaması aşağıda 
belirtilen şartlara göre yapılacaktır.  
 

• Takım sıralamaları yukarda belirtilen kategorilerde genel sıralama sonucuna göre yapılacaktır. 

• Takımlar en az üç kişiden oluşmalıdır. 

• Takım sıralaması ilgili takımdan en yüksek puanı toplamış 3 sporcunun puanları dikkate alınarak 
yapılacaktır. 

• Bir takımın takım sıralamasına girebilmesi için birinci ve ikinci dönem yarışlarından en az birinde ve final 
niteliğinde olan 3. Dönem yarışlarından en az birinde takım çıkarmış olması ve sporcularının en az üçünün 
toplam puan elde etmiş olması gerekmektedir. 

• En iyi üç takım puanı toplanarak yılsonu puanı hesaplanır ve sıralama yapılır.  

• En yüksek puanı toplayan üç takım kupa ile ödüllendirilir. 
 

9. ETU YENİ NESİL YARIŞMA 
 
Avrupa Triatlon Birliğinin hazırladığı format kapsamında 15-19 yaş grubu sporcuların birinci ve ikinci dönemde 
yüzme ve koşu yarışlarında elde ettikleri en iyi süreler ve bu formatta elde ettikleri puanlar ETU’ya bildirilecektir.  
 

10. KATEGORİLER ARASI GEÇİŞLER 
 
Gençler ve yıldızlar kategorisinde yer alan 16-17 yaşındaki sporcular ilk yarıştan önce kategori seçimi yapacak ve 3 
yarışta da aynı kategoride yarışacaklardır. Herhangi bir kategori değişimi yapılmayacaktır.  


