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TTF FORMA KURALLARI
M3, Yıldız, Genç ve Elit
1) GENEL BAKIŞ
1.1) Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği tüm yarışlarda TTF Forma Kuralları
uygulanacaktır.
1.2) Federasyonu temsilen World Triathlon yarışlarına katılacak tüm sporcular için World
Triathlon Forma Kuralları uygulanacaktır. World Triathlon Forma Kurallarına ulaşmak için
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burayı tıklayınız.
1.3) Aşağıdaki kurallar tipik bir triatlon forması içindir.
1.3.1 Kış triatlonu ya da bazı özel durumlarda Başhakem’in onayı ile triatlon, duatlon ve aquatlon
yarışlarında uzun kol ve bacaklı formalara da izin verilebilir.
1.3.2 Aquatlon yarışında yüzme etabında isteyen yalnızca mayo ile yüzebilir ancak koşuda gövde
çıplak olmamalıdır.

2) AMAÇ
2.1) Seyirciler ve medya için sporumuza temiz ve profesyonel bir imaj sağlamak.
2.2) Sponsorlara yeterli alan sağlamak.

3) GENEL KURALLAR
3.1) Forma önden tüm gövdeyi kaplamalıdır. Arka kısımda belden yukarısı açık olabilir.
3.2) Standart ve daha kısa mesafeli yarışlarda forma kolsuz olmalıdır.
3.3) Forma tek parça olmalıdır.
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3.4)

Formada fermuar var ise arkada olmalı ve 40 cm’den daha uzun olmamalıdır.
Orta ve uzun mesafe müsabakalarda bu kural geçerli değildir.

3.5)

Forma tüm yarış boyunca her iki omuza da giyilmelidir.

3.6)

Formalar aşağıda tanımlanan logo ve görseller dışında başka bir görüntü içermemelidir.

3.6.1. Formaların üzerinde ticari logolar olabilir. Ticari logolar kurallarca belirlenmiş ölçülerde
olmalıdır.
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3.6.2. Politik, dini, cinsel veya ırkçı propaganda içeren hiçbir ibare formada yer alamaz.
3.6.3. Sigara, alkol ya da WADA yasaklılar listesindeki maddelerden herhangi birini veya içeriğini
temsil eden logolar yasaktır.
3.7)

Forma üzerindeki görsellerin arasında en az 1,5cm boşluk olmalıdır. (World Triathlon

3.8)

Forması TTF Forma Kurallarına uymayan bir sporcu kurallara uyan bir forma bulmalıdır aksi

logosu, TTF logosu, soyisim, ülke kodu, sponsor logoları)

halde müsabakaya katılamaz. Kurallara uymayan logolar suda çıkmayan kalem veya başka
bir yöntem kullanılarak kapatılabilir.

3.9)

Müsabakada kurallara uymayan forma giyen sporcular diskalifiye edilir.

3.10)

İnançlarına uygun olarak tüm vücudu örten forma giymek isteyen sporcular (yüz hariç)
aşağıdakileri sağlamalıdır;

3.10.1. Wetsuit izni olmayan yarışlarda forma FINA tarafından onaylanmış materyalden
olmalıdır.
3.10.2. Forma bisiklet mekanizması ile ilgili olarak güvenlik sorunu oluşturmamalıdır.
3.10.3. Başhakemin yönlendirmesi ile formaya sporcuyu tanımlayan başka eklemeler yapılabilir.
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4) FORMA RENK ve TASARIMI
4.1) Türkiye Triatlon Federasyonu’nun düzenlediği yarışlarda renk ve tasarım kısıtlaması yoktur.
4.2) Federasyon onayı ile World Triathlon yarışlarına katılacak sporcuların formaları World
Triathlon kuralları dahilinde TTF tarafından belirlenir, World Triathlon tarafından onaylanır.

5) WORLD TRİATHLON LOGOSU

#hedeftriatlon

5.1) Resmi World Triathlon logosu üstte, sağ omuz tarafında olacaktır.
5.2) Yatay uzunluk 4cm olmalıdır.
5.3) Koyu renkli formalara logonun beyaz versiyonu, açık renkli formlara logonun mavi versiyonu
(Pantone 2728C) uygulanacaktır.
5.4) World Triatlon logosuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

4 cm
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6) TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU LOGOSU
6.1) Resmi Türkiye Triatlon Federasyonu logosu üstte, sol omuz tarafında olacaktır.
6.2) Yatay uzunluk 6,5cm, dikey uzunluk 3cm olmalıdır.
6.3) Koyu renkli formalara logonun kırmızı- beyaz versiyon, açık renkli formlara logonun
kırmızı-siyah versiyonu uygulanacaktır (Pantone186C)
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6.4) Türkiye Triatlon Federasyonu logosuna ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6,5 cm

6,5 cm
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7) SOYİSİM VE ÜLKE KODU
Soyisim ve ülke kodu formanın önünde üste ve formanın arkasında alta yerleştirilmelidir. Soyismin
önüne ismin ilk harfi eklenebilir.

7.1) Yazı tipi:
7.1.1 Font ‘Ariel’ olmalıdır.
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7.1.2 Soyisim ve ülke kodu her iki bölgeye de 9 harften kısa olduğu sürece büyük harfle
yazılmalıdır. 9 harften uzun ise ilk harf büyük olmak üzere küçük harf ile yazılabilir.
‘-‘ gibi semboller ve boşluklar karakter olarak kabul edilmelidir.
7.2) Renk:
7.2.1 Forma koyu renk ise yazılar beyaz, forma açık renk ise yazılar siyah olmalıdır.
7.3) Pozisyon:
7.3.1 Önde; World Triathlon logosu, TTF logosu, B ve F sponsor boşluklarının altındadır.
Sporcunun soyismi ülke kodunun, ülke kodu A sponsor boşluğunun üzerindedir.
7.3.2 Arkada; sporcu bisikletteyken net şekilde görülebilmesi için bel çizgisinin altındadır.
Sporcunun soyismi ülke kodunun üzerindedir.
7.4) Yükseklik:
7.4.1 Harf sayısından bağımsız olarak soyisim ve ülke kodunun yüksekliği 5cm olmalıdır.
7.5) Genişlik:
7.5.1 Soyisim için uzunluk minimum 12, maksimum 15cm olmalıdır. Az harf içeren
soyisimleri de en az 12cm uzunluğunda olmalıdır.
7.5.2 Ülke kodu için genişlik minimum 6cm, maksimum 10cm olmalıdır.
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Soyisim yazılımı;
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‘KARA’ gibi kısa soyisimler 5cm yükseklik, 12cm genişlikte olmalı
‘Akmazpınar’ gibi uzun soyisimlerde de 5cm yükseklik ve en fazla 15cm genişlik olmalı

8) SPONSOR ALANLARI
8.1) A Sponsor Alanı:
8.1.1 Bu alan ülke kodunun hemen altındadır.
8.1.2 Maksimum yükseklik 20 cm’dir.
8.1.3 Maksimum genişlik 15 cm’dir.
8.1.4 Sporcu bu alana 1, 2 veya 3 logo yerleştirebilir. 3 logo da başka bir sponsoru temsil
etmelidir.
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8.2) B Sponsor Alanı:
8.2.1 Bu alan F sponsor alanının üzerindedir.
8.2.2 Bu alan forma üreticisi ya da başka bir sponsorundur.
8.2.3 Maksimum yükseklik 6 cm’dir.
8.2.4 Maksimum genişlik 7 cm’dir.

8.3) C Sponsor Alanı:
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8.3.1 Bu alan yanlardadır.
8.3.2 Maksimum genişlik 5 cm’dir.
8.3.3 Maksimum yükseklik15 cm’dir.
8.3.4 Her bir tarafa en fazla 1 sponsor logosu yerleştirilebilir ve bu iki logo da aynı sponsorun
logosu olmalıdır.
8.3.4 Bu alan vücudun yan tarafından gözüküyor olmalıdır. Eğer sporcunun vücut yapısı
nedeniyle önden de kısmen görülebiliyor ise, arkadan da görülebiliyor olmalıdır.

8.4) D Sponsor Alanı:
8.4.1 Ön alttadır.
8.4.2 Maksimum yükseklik 4 cm’dir.
8.4.3 Maksimum genişlik 5 cm’dir.
8.4.4 Bu alan formanın sol ya da sağ altında olabilir, iki tarafta da olamaz.

8.5) E Sponsor Alanı:
8.5.1 Arka üsttedir.
8.5.2 Arkada soyismin üzerinde herhangi bir sponsorun logosu olabilir.
8.5.3 Maksimum yükseklik 10 cm’dir.
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8.6) F Sponsor Alanı:
8.6.1 Ön üsttedir.
8.6.2 Önde soyisim üzerinde herhangi bir sponsorun logosu olabilir.
8.6.3 Maksimum yükseklik 10 cm’dir.
8.6.4 Maksimum genişlik 15 cm’dir.
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Sponsor boşluklarının yerleşimi;

9) WETSUIT
9.1) Sadece üretici firmanın logosu wetsuit üzerinde olabilir.
9.2) Önde ve arkada maksimum boyut 80cm²’dir. Bu alan wetsuitin hem iç hem de dışı için
geçerlidir.
9.3) Üretici firma önde ve arkada birden çok logo kullanmak isterse toplamda 80cm²’yi
geçmemelidir.
9.4) Yanlardaki logolar ön veya arkadaki 80cm²’ye dahil edilmelidir.
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