TÜRKİYE TRİATLON FEDERASYONU

BÖLGESEL TRİATLON LİGİ
UYGULAMA ESASLARI
ATA YAHŞİ SEZONU / 2022
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığınca “Bölgesel Triatlon Ligi- 2022 ATA YAHŞİ Sezonu” üç etap bölge yarışmaları ve
bir Türkiye Finali olmak üzere, 81 ilin katılımı ile 14 bölgede tahmini olarak toplam 42 yarışma ve 1 yarışma da final olmak
üzere 43 yarışma üzerinden planlanmaktadır.

1. AMAÇ
Bölgesel Ligler ile öncelikle amaçlanan; triatlon sporunun M1 M2 ve M3 kategorilerindeki sporcu sayısını artırmak, her
branştan sporcuyu triatlon sporunu yapmaya özendirmek, spora başlayacaklara triatlon sporunun da tercih edilebileceği
algısını yaratmak ve özellikle bazı yaş gruplarında ulusal yarışlarla sınırlı az sayıdaki yarış sayısını artırmak ve bunların
hepsini festival ve bayram havasına sokarak sadece yarışanlar değil destekçileri de kapsayacak bir bütünlük halinde
yapılması amaçlanmıştır.

2. GENEL HUSUSLAR
Yarışmalar M1, M2, M3 kategorilerinde resmi olarak düzenlenecektir. Yıldız, Genç, Elitler ve Yaş Grupları kategorisi
sporcuları Bölge Tertip Komitesi kararı uyarınca tasnif dışı olarak yarışmalara katılabilirler.
M1, M2, M3 kategorileri dışındaki kategorilerdeki sporcular için herhangi bir sıralama yapılmaz, Türkiye Finali
düzenlenmez.
Kategoriler ve mesafeler aşağıdaki gibidir.
Kategori

Yaş

Mesafe (Yüzme)

Mesafe (Koşu)

M1

9-10

100m

800m

M2

11-12

200m

1000m

M3

13-14

400m

2400m

Yıldız *

15-17

400-500m

2400-3000m

Genç *

16-19

800m

4400-5000m

Elit *

20+

800m

4400-5000m

Yaş Grubu

20+

400-500m

2400-3000m

* Tasnif dışı yarışma grupları

1. Yarışmalar, TTF Yarışma Talimatına, Dünya Triatlon Birliği yarışma kurallarına ve bu statüde belirtilen özel hükümlere
uygun olarak organize edilecektir.
2. Bölge Sorumluları ve Bölge Tertip Komiteleri tarafından planlaması yapılacak olan organizasyonlara dair duyurular,
Bölgesel Ligler Kurulu koordinatörlüğünde Türkiye Triatlon Federasyonu resmi hesaplarından yapılacaktır.
3. Yarışmaların teknik toplantısı, ilgili bölge sorumlusu başkanlığında, yarışmanın yapılacağı ilde, İl Müdürlüğü
koordinasyonunda, yarışma günü yapılacaktır.
4. Bölgesel Lig müsabakalarına katılacak olan kulüpler ve ferdi sporcular, yarışma kayıtlarını TTF Portalı üzerinden
yapacaklardır.
5. Son kayıt tarihi müsabaka tarihinden 48 saat önce olmalıdır.
6. Kayıt takipleri Federasyon Portalı üzerinden yapılacak olup ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.
7. Yarışmalar tüm kulüplere açık olup herhangi bir kayıt ücreti alınmayacaktır.
8. Müsabakalar Bölgelerde 3(üç)’er etap olacak şekilde organize edilecek son etap bölge finali olarak değerlendirilecektir.
Bölge finallerini müteakip TTF koordinesinde Bölgesel Lig Türkiye Finali Müsabaka yapılacaktır.
9. Bölgelerde düzenlenen etaplara katılan ve müsabakayı tamamlayan M1, M2 ve M3 kategorisi her sporcuya katılım
sertifikası takdim edilecektir.
10. Bölgesel Lig Bölge Finali müsabakasına katılan ve tamamlayan her sporcuya bölgesel lig rozeti verilecektir.
11. 1., 2. ve 3. Etap (Bölge Finali) müsabakalarında ferdi madalya verilmeyecek, sadece takım sıralaması yapılacaktır.
12. 3. Etap (Bölge finali) müsabakasında M1 Kadınlar, M1 Erkekler, M2 Kadınlar, M2 Erkekler, M3 Kadınlar, M3 Erkekler
kategorilerinde ilk üç sırada yer alan takımlar kupa ile ödüllendirilecektir.
13. 1., 2. ve 3. Etap (Bölge Finali) müsabakalarına katılacak olan kulüp ve ferdi sporcular illerinden kafile onayı alarak
yarışmalara katılacaklardır. Bölge müsabakalarında Federasyon tarafından yolluk ve harcırah verilmeyecektir. Bağlı
bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından, bütçe imkanları dahilinde ödenebilecektir.
14. Türkiye Finalinde takım sıralamasına ek olarak ferdi sıralama yapılacak, kategorilerinde ilk üç sırada yer alan sporcular
ve takımlar kupa ile ödüllendirilecektir.
15. Türkiye Finalinde kategorilerinde ferdi sıralamada ilk 10 dereceye giren sporcu ile 1 antrenörüne; ilk üç sırada yer alan
takımlara ve takım antrenörüne yol parası ve yol-ikamet yevmiyesi Federasyonca verilecektir. Sıralamaya (dereceye)
giremeyen sporculara harcırahları bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından, bütçe imkanları dahilinde
ödenebilecektir.
16. Yüzme etabı, ilgili bölge müsabakasının yapıldığı yerin şartlarına bağlı olarak İl Müdürlüğü sorumluluğunda ve tüm
güvenlik tedbirleri il müdürlüğünce alınacak şekilde havuz, göl ya da denizde icra edilebilir.
17. Gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak müsabakanın yapıldığı İl Müdürlüklerinin sorumluluğundadır.

18. Bir bölgede müsabaka yapılabilmesi için en az 10 sporcunun kayıt yaptırmış olması gerekmektedir.
19. Türkiye Finali’ne çağrılacak sporcuların etap fark etmeksizin en az iki bölge müsabakasına katılmış ve tamamlamış
olması gerekmektedir.
20. Müsabakaların tümüne katılan (3 Bölge müsabakası ve Türkiye Finali) ve en az 10 sporcusu (M1, M2, M3 kategorisi)
olan kulüplere TTF tarafından ayni destekler sağlanabilir.

3. YARIŞMALARDA UYGULANACAK TEKNİK HUSUSLAR
1. Yarışmalarda 9000 (dokuz bin)’lik puanlama sistemi kullanılacaktır.
2. Birinci 9000(dokuz bin) puan alacak olup onu takip eden sporcular her 2 saniye için 1 (bir) puan az alacaklardır.
3. Kurallar gereği diskalifiye edilmiş olan sporcular sonuç listesinin sonunda yer alırlar. Sıra numarası yerine DSQ yazılır. Bu
sporcular bu yarıştan puan alamazlar.
4. Bir takımın ilgili yarışmadan takım puanı alınabilmesi için en az üç sporcusunun puan almış olması gerekmektedir.
5. Bölgesel Lig yarışlarında sadece puan sıralaması yapılacak, ilk üç derece sıralaması yapılmayacaktır. Derece sıralaması
sadece Türkiye Bölgesel Lig Final Yarışında açıklanacaktır.
6. Takımın bölge finalinde sıralamaya girebilmesi için bölge finali müsabakasına ek olarak en az bir bölge yarışına daha
katılmış ve puan almış olması gerekmektedir.
7. Bölge Finali takım sıralaması ilgili kategoride bölge finali ve takımın en çok puan topladığı diğer etap dikkate alınarak
hesaplanacaktır.
8. Türkiye Finali yarışmasına bireysel olarak 1. Etap, 2. Etap ve 3. Etap (Bölge Finali) müsabakalarının herhangi iki yarışa
katılan ve bitiren triatletler davet edilecektir.
9. Bir bölgede müsabaka yapılacak yeter sayıda sporcu bulunmaması durumunda bölge sorumlusunun önerisi ile Bölgesel
Lig Koordinatörünün bildireceği uygun bölgede yarışa katılabilecektir. Konu hususu bölgesel lig koordinatörü tarafından
sporcunun katılacağı bölge sorumlusuna iletilecektir. Bu durumda müsabakaya katılacak takımlar ve ferdi triatletler kendi
bölgeleri adına puanlandırılacaktır.
10. Dokuzuncu maddede gerçekleşen husus uyarınca başka bir bölgede müsabakaya katılan takımların ve sporcuların
tasnifleri kendi bölgeleri içinde yapılır ve sıralama vb. tanzimi ayrı olarak uygulanır.

4. BÖLGE SORUMLULARININ GÖREVLERİ
1. Bölge Sorumluları, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanlığı tarafından görevlendirilir.
2. Bölgesel Ligler Genel Koordinatörü’ne bağlı olarak çalışırlar.
3. Bölge Tertip Komitesi bölge sorumlusu ve ilgili bölgede yer alan Federasyon İl Temsilcilerinden oluşur. Bölge tertip
komitesine bölge sorumlusu başkanlık yapar.

4. Federasyon Kurulları, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri, Federasyon İl Temsilcileri ve Merkez Hakem Komitesi (MHK) ile
koordineli olarak görev yaparlar.
5. Bölgelerindeki Federasyon Kurulları projelerinin ve müsabakaların icrasından sorumludurlar.
6. Bölgelerinde bulunan il temsilcileri ile bir iletişim sistemi kurar ve karşılıklı iletişimi kesintisiz sürdürürler.
7. Bölge sorumluları bölgelerinde yer alan il temsilcilerinin ilgili ildeki kulüplere, antrenörlere ve sporculara ulaşarak
ilgililerin bölgesel lige katılımları hususunda teşvikte bulunur.
8. Bölgelerindeki Gençlik Spor İl Müdürlükleri ile il temsilcileri marifetiyle irtibatta bulunurlar.
9. Bölgelerindeki bölge finali de dahil tüm yarışların mekân ve zamanını il temsilcilerinin teklifleri doğrultusunda
değerlendirir ve ilgililerle koordine ederek belirlerler.
10. Müsabakaların yapılacağı yarış parkurlarının triatlona uygunluğu, triatletlerin güvenliği, zeminin uygunluğu ve suyun
sıcaklığının kontrolünü bölge tertip komitesi ile birlikte değerlendirir.
11. Bölgelerinde yapılacak tüm yarışların reglamanlarını TTF tarafından düzenlenmiş standart reglaman doğrultusunda
hazırlarlar.
12. Bölgelerindeki müsabakaların reglaman doğrultusunda uygulanmasını kontrol eder.
13. Bölge sorumlusu yarışlarla ilgili olarak yarışların daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için önerilerini Bölgesel Lig
Koordinatörüne yazılı olarak sunar.

5. İL TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ
1. TTF İl Temsilcileri Talimatı doğrultusunda atanır ve çalışır, talimat görevlerine ilave olarak ilindeki Bölgesel Lig ile ilgili
tüm organizasyonlarla ilgili Bölge sorumlusu ile birlikte çalışır.
2. Federasyon İl Temsilcisi Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü temsilcisi ve müsabaka başhakeminden oluşan müsabakanın
yapılacağı etap ile ilgili İl Tertip Komitesini kurar.
3. Bölgesinde gerçekleşecek yarışlarda bölge tertip komitesinde yer alır.
4. İlinde triatlon yarışlarının yapılmasına uygun mekanları belirler ve bölge sorumlusuna; mekâna ait eğim ve zemin gibi,
bilgileri de içeren fotoğraf kroki ile birlikte bir liste halinde bildirir.
5. Bölgesel Lig Yarışı kendi ilinde olduğu takdirde yarışa dair bütün hazırlık ve ildeki koordinasyon ve uygulamadan
sorumludur. Bu konuyu Türkiye Triatlon Federasyonu Organizasyon Kurulu ile görüşür ve gereken hazırlığın yapılmasını
sağlar. Organizasyonlarda kullanılacak her türlü malzemeyi müsabaka başhakemine önceden teslim eder.
6. İl Temsilcisi yarışlarla ilgili olarak yarışların daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için önerilerini yazılı olarak sunar.
7. Müsabakanın yapılacağı ilde il temsilcisi bulunmaması durumunda il temsilcisinin yapacağı görevleri Federasyon aracılığı
ile bölge sorumlusu yapar.

6. MERKEZ HAKEM KURULU VE HAKEM HİZMETİ
1. Müsabakalarda hakem hizmetleri TTF Hakem Talimatı çerçevesinde yapılacaktır.
2. Hakem sayısı 10 hakemden fazla olan iller kendi hakem kurullarını kuracaklardır.
3. Müsabakanın yapılacağı bölgede hakem atamalarını MHK yapar. Her müsabaka için baş hakem görevlendirir.
4. Merkez Hakem Kurulu müsabakanın yapılacağı ilde müsabaka yapmaya yeter sayıda hakem bulunmaması durumunda
öncelikli olarak bölgede bulunan çevre illerdeki hakemlerin başvurularını değerlendirerek hakem atamalarını yapar.
5. Yarış sonuçları her yarışın Baş Hakemi tarafından TTF portalına en geç 24 saat içerisinde girilecek ve gereken raporlama
yapılacaktır.
6. Baş hakem yarışlarla ilgili olarak yarışların daha iyi bir şekilde uygulanabilmesi için önerilerini yazılı olarak MHK’ye sunar.

7. UYGULAMA ESASLARI
1. Bölgesel Lig Yarışmaları yüzme etabı açık su ya da yüzme havuzunda icra edilebilir.
2. Yüzme etabı çıkışından koşu başlangıcına kadar triatletlerin güvenle ve hızlı bir şekilde geçişlerini sağlamak maksadıyla
gereken noktalara kaydırmaz malzeme (zemin halısı vb.) döşenecektir. Değişim alanına geçiş ve koşu başlangıç noktası için
trafik kukalarından faydalanılacaktır. Daha uygun malzeme varsa başhakemle koordine edilerek kullanılabilir.
3. Yarışlarda ihtiyaç halinde emniyet maksadı ile gönüllülerden, veya izleyicilerden sadece işaretleme ve yön gösterme için
yardım alınabilecektir. Bu desteği verecek gönüllülerin yardımlarını fairplay çerçevesinde müsabaka sonucunu
etkilemeyecek şekilde yapması gerekmektedir.
4. TTF il temsilcisi yarışlar öncesinde; yarış alanının hazırlığının yapıldığı, yarışlarda kullanılacak malzemenin tam ve eksiksiz
olduğunu yarıştan önceki gün Bölge Sorumlusuna bildirir.
5. Hakemler tarafından kullanılacak boş form, start listesi ve diğer listelerin hazırlığı Baş hakem koordinasyonunda
hakemler tarafından yapılır.
6. Yarış öncesi İl Müsabaka Tertip Komitesi yarış bölgesini kontrol eder ve yarış için onay tutanağını (Yarış Kontrol Listesi)
imzalarlar.
7. Yarış Baş Hakemi müsabakadan bir gün önce hakem heyeti toplantısını online olarak yapar ve hakem heyetini
görevlendirir. Toplantının online olarak gerçekleşememesi durumunda ilgili toplantı ve görevlendirmeler müsabakadan en
az iki saat önce gerçekleştirilecek toplantı ile yapılır.
8. Müsabaka öncesi yapılacak toplantı ile hakem görev yerleri bildirilir. Her hakem kendi sorumluluk alanını kontrol eder
ve eksiklikleri düzeltir, düzeltemediklerini baş hakeme bildirir.
9. Yarışa katılacak triatletlerin kayıt alanında kayıtları hakemler tarafından yapılır.
10. Kayıtlar tamamlandıktan sonra yarışma teknik toplantısı antrenör ve triatletlerin katılımı ile reglamanda belirtilen
yerde ve zamanda yapılır.

11. Teknik toplantıyı müteakiben hakemler görevlendirildikleri noktalara geçer ve bilahare triatletlere ısınma için zaman
tanınır.
12. Yarışlar aquatlon şeklinde yapılacağından kayıt sonrası gruplandırmalar yapılarak yarış serileri baş hakem tarafından
tebliğ edilir ve triatletlerin isimleri okunarak yüzme başlangıç noktasında yer almaları sağlanır.
13. Havuzda yapılan müsabakalarda bir kulvarda 25 metrelik havuzda en fazla 2 sporcu, 50 metrelik havuzda en fazla 3
sporcu start alabilir. Kulvarda 2 den fazla sporcu olması durumunda 50. metreden sonra sporcular saat yönüne tersine
hareket ederler. Tasnif dışı kategorilerin durumu bölge tertip komitesince katılımcı sayısına göre değerlendirilecektir.
14. Su çıkışı, değişim alanına geçiş, koşu ve yarışın bitişi; TTF Yarışma Talimatına, Dünya Triatlon Birliği yarışma kurallarında
olduğu gibi ‘’tek uyarı ile çıkış ve bitiş noktasından geçiş’’ şeklinde uygulanır.
15. Müsabakalar sırasında tek parça trisuitmayo kullanılması esastır. Tek parça trisuitmayo bulunmaması durumunda
yüzme etabını mayo ile tamamladıktan sonra tişört giymelidir. Kadın sporcular tek parça mayo ile yarışabilirler.

8. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
1. Baş Hakem sonuçları TTF Portal’a girer ve sonuçlar çevrimiçi açıklanır. İtirazlar reglamanda açıklandığı şekilde yapılır.
2. Yüzme, değişim ve koşu süreleri ayrı olarak hesaplanmaz. Toplam süre verilir.
3. Yarışlarda görülen aksaklık, düzeltilmesi gereken ve öneriler Baş Hakem tarafından MHK Başkanına, İl Temsilcisi
tarafından ise de Bölge Sorumlusuna, Bölge sorumlusu tarafından Bölgesel lig sorumlusuna her yarıştan en geç iki gün
sonra yazılı olarak bildirilir.

