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1. GİRİŞ:
1.1 Amaç:
a) World Triathlon, Triatlon, Duatlon ve ilgili diğer çoklu sporlardan sorumlu tek
yürütme organıdır. World Triathlon yetki alanındaki sporların tam listesi EK A ve EK J’de
yer almaktadır;
b) World Triathlon Teknik Komitesi, World Triathlon yarışmalarının teknik yönlerden
en yüksek kalitede olmasını sağlayacaktır;
c) World Triathlon Yarışma Kuralları sporcuların World Triathlon yarışmaları sırasındaki
davranışlarını belirler. World Triathlon Yarışma Kurallarının herhangi bir belirleme
yapmadığı durumlarda, World Triathlon Teknik Komitesinin başkaca kararlarının
olmaması halinde, Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Uluslararası Bisiklet Birliği
(UCI), Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Uluslararası Kayak
Federasyonu (FIS), IPC Yüzme, IPC Atletizm ve IPC Kuzey Kayak kuralları kendi özel
bölümlerinde geçerli olacaktır;
d) World Triathlon yarışma Düzenleyicileri Kılavuzu (EOM) ve ilgili dokümanlarda ev
sahibi Ulusal Federasyonlar ve Yerel Yarışma Komiteleri için güvenlik ve lojistik
standartları belirlenmektedir;
f) Bir kuralın belirli bir yarışma için geçerli olması halinde bu açıkça belirtilecektir.
1.2 Hedef
a) World Triathlon Yarışma Kurallarının hedefleri şunlardır:
(i) Sportmenlik, eşitlik ve fair play içeren bir ortam oluşturmak;
(ii) Güvenlik ve koruma sağlamak;
(iii) Sporcunun hareket özgürlüğünü gereksiz olarak sınırlamadan hüner ve
becerileri ortaya koymalarını sağlamak
(iv) Haksız avantaj kazanan sporcuları cezalandırmak.
b) World Triathlon Yarışma Kurallarından kullanılan tüm terimlere ait tanımlar Ek D’de
verilmiştir. World Triathlon Yarışma Kurallarının yorumlanması veya uygulanmasında
bir zorluk yaşanması halinde World Triathlon Teknik Komitesine danışılmalıdır.
1.3 Dil ve İletişim
a) World Triathlon yarışmalarının resmi dili İngilizcedir.
(i) Ulusal Federasyonlar kendi sporcuları için İngilizce’ye ve İngilizce’den çeviri hizmetleri
sağlamaktan sorumludur.
(ii) Yerel Organizasyon Komiteleriparalel olarak başka bir dil kullanılsa bile, asgari
İngilizce iletişim kuracaktır.
1.4 Değişiklikler
a) World Triathlon Yarışma Kuralları, World Triathlon yetki alanına giren diğer modern
çoklu spor yarışmaları için uyarlanacaktır.
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b) Bir sporcunun bir kural dâhilinde olmayan bir avantaj elde etmesine veya kendisi
için tehlikeli bir davranışta bulunmasına izin verilmemelidir. Bunu uygulamak için,
World Triathlon Yarışma Kurallarında ilgili her ihlal için bir yaptırım vardır. Teknik
yetkililer veecekleri kararlarını Kurallar kapsamında olmayan bir avantajın kazanılıp
kazanılmadığına dayandıracaklardır.
c) World Triathlon Yarışma Kuralları, World Triathlon’a bağlı Ulusal Federasyonların ev
sahipliğindeki uluslararası yarışmalar için geçerli olacaktır.
1.5 İstisnalar
a) World Triathlon Yarışma Kuralları, World Triathlon tarafından onaylanmış tüm
yarışmalarda geçerli olacaktır ve atanan Teknik Delege tarafından uygun görüldüğü
şekilde uygulanacaktır. World Triathlon Yarışma Kurallarının yarışmanın yapılacağı
yargı bölgesinin kanunları ile çelişmesi halinde, World Triathlon Yarışma Kuralları
tutarsızlığın kapsamı dahilinde yargı alanındaki kanunlara göre öncelikli olacaktır. Bu
kanunların etkileri sporculara yarışma başlamadan önce olmak şartıyla olabildiğince
erken şekilde bildirilmelidir;
b) Belirli bir etkinlikteki özel durumlar için istisnalar sadece World Triathlon’un
önceden onayı ile olabilir. World Triathlon Yarışma Kuralları konusunda bir istisna talebi
atanmış olan Teknik Delege vasıtasıyla yarışma başlamadan 30 gün önce World Triathlon
Teknik Komitesine yazılı olarak yapılmalıdır.
c) Belirli bir sporcunun özel durumları için istisnalar, yalnızca önceden onay almak
suretiyle World Triathlon tarafından verilebilir. World Triathlon Yarışma Kurallarına
istisna için bir talep, başvurunun sunulmuş veya sunulmakta olduğu Ulusal
Federasyondan atanmış Teknik Delege tarafından World Triathlon Teknik Komitesine
yarışmadan 30 gün önce yazılı olarak yapılmalıdır;
d) World Triathlon Teknik Komitesi, diğer World Triathlon komiteleri, komisyonları
veya uygun taraflara danışabilir;
e) World Triathlon’un onaylamış olduğu, ancak World Triathlon’un veya Kıta
Konfederasyonlarının herhangi birinin yarışma sistemi kapsamında yürütülmeyen
yarışmalarla ilgili herhangi bir kural istisnası için, her üç tarafın bir temsilcisinin yer
aldığı kalıcı bir panel oluşturulacaktır: World Triathlon Teknik Komitesi, World
Triathlon Personeli, yarışma Hakları Sahibi. Panelden gelen nihai teklif onay için
World Triathlon Teknik Komitesine gidecektir.
1.6. Özel Düzenlemeler:
a) Bir Teknik Delege, aşağıdakileri sağlamak şartıyla, belirli bir yarışma için özel
statülerin eklenmesini onaylayabilir:
(i) Her ilave özel düzenleme, diğer bir World Triathlon Yarışma Kurallarına aykırı olmaz;
(ii)Her ilave özel düzenleme yazılı olarak ulaşılabilir hale getiriliecek ve sporcu brifinginde
ilan edilir ve

World Triathlon Yarışma Kuralları
18 Aralık 2021
5/

(iii) Her ilave özel düzenleme ve bu düzenlemenin eklenme nedenleri,
yarışmanın gerçekleştirileceği günden bir hafta önce World Triathlon Teknik
Komitesine bildirilir. World Triathlon Teknik Komitesi, yalnızca World Triathlon
Yönetim Kurulu'nun vereceği yetki ile ilave bir özel düzenlemenin eklenmesini
geçersiz kılabilir.
1.7. Fikri mülkiyet:
a) World Triathlon yarışmaları World Triathlon’un özel malıdır. World Triathlon
yarışmalarını düzenleme, kullanma, yayınlama ve çoğaltma hakları da dahil, ancak
bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm haklar World Triathlon'a aittir. Bu haklar, kayıt
cihazının kime ait olduğuna bakılmaksızın, yarış alanı sınırları içinde kaydedilen, ister
fotoğraf isterse video olsun, her türlü dijital medyayı içerir. Herhangi bir World
Triathlon yarışmasına katılmış olan sporcudan gelen tüm kişisel veriler ve sonuçlar
dahil olmak üzere yarışmadan elde edilen veriler World Triathlon'un münhasır malıdır.
1.8. İzin Verilmeyen İstisnalar veya İlaveler:
a) Bir yarışma kuralı ile ilgili verilen izinsiz istisna ya da ekleme, bir yarışmanın
onaylanmasına engel olur ve daha önce bir yarışmaya verilen bir onayı geçersiz kılar.
Bu, özellikle yarışma sırasında meydana gelebilecek kazalarda ve sonrasında Ulusal
Federasyonlardan ve/veya belediye makamlarından karayolları ve su yollarını
kullanmak için onay talep edilmesi durumunda hukuki zorluklara neden olabilir. Sigorta
makamları da bu şartlar altında yapılan taleplerin geçersiz sayılabileceği konusunda
uyarımaktadırlar.
1.9. Kural Güncellemeleri:
a) World Triathlon Yarışma Kuralları, World Triathlon Yönetim Kurulu'nun onayını
alarak, World Triathlon Teknik Komitesi tarafından zaman zaman değiştirilebilir.
Herhangi bir kural değişikliği, World Triathlon Yönetim Kurulu aksi karar vermediği
sürece, bağlı Ulusal Federasyonlara en az 30 gün önce yazılı olarak bildirilecektir.
Güncellenmiş World Triathlon Yarışma Kuralları, World Triathlon web sitesinde
(www.triathlon.org) yayınlanacaktır.
2. SPORCULARIN DAVRANIŞLARI:
2.1. Genel Davranış:
a) Triatlon ve World Triathlon’nun diğer ilgili çoklu sporlarında birçok sporcu yer alır.
Yarışma taktikleri, sporcular arasındaki etkileşimin bir parçasıdır. Sporcular:
(i) Her zaman sportmen davranış sergileyeceklerdir;
(ii) Kendi güvenliğinden ve başkalarının güvenliğinden sorumlu olacaklardır;
(iii) Ulusal Federasyonlarında ve www.triathlon.org adresinde bulunan World
Triathlon Yarışma Kurallarını bilecek, anlayacak ve uygulayacaklardır;
(iv) Trafik kurallarına ve yarış yetililerinden gelen talimatlara uyacaklardır;
(v) Diğer sporculara, yarış yetkililerine, gönüllülere ve izleyicilere saygılı ve nazik
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davranacaklardır;
(vi) Kaba dil kullanmaktan kaçınacaklardır;
(vii) Yarışmadan çekildikten sonra bir Teknik Yetkiliyi bilgilendireceklerdir.
Bununyapılmaması lisansın askıya alınmasıyla sonuçlanabilir;
(viii) Yarışma personeli ve yarış yetkilileri dışında kimseden yardım almadan
yarışacaklardır;
(ix) Tuzak pazarlama kullanmaktan kaçınacaklardır;
(x) Herhangi bir siyasi, dini, cinsel yönelim ya da ırkçı propaganda gösterisinde
bulunmaktan kaçınacaklardır;
(xi) Yardım istasyonları veya çöp atma noktaları gibi açıkça belirlenmiş yerler
dışında, parkur boyunca çöp veya ekipman atmayacaklardır . Tüm eşyalar
sporcunun yanında tutulmalı ve değişim noktalarına geri getirilmelidir;
(xii) Herhangi bir harici araç veya cisimden haksız bir avantaj elde etmeye
çalışmayacaklardır;
(xiii) Öngörülen parkuru izleyeceklerdir;
(xiv) Sporcuyu çevresine tam dikkat göstermekten alıkoyan herhangi bir cihaz
kullanmayacaklardır;
• Sporcular yarışma sırasında, cep telefonu, akıllı saat, iki yönlü telsiz dahil fakat
bunlarla sınırlı olmaksızın iletişim cihazlarını dikkat dağıtacak şekilde
kullanamazlar. “Dikkat dağıtıcı şekilde” ifadesine telefon araması yapmak veya
telefona cevap vermek, mesaj göndermek veya almak, müzik oynatmak, sosyal
medya kullanmak, fotoğraf çekmek veya bir veya iki yönlü telsiz iletişimi
yapmak ve benzerleri dahildir. Herhangi bir iletişim cihazının yarışma sırasında
bu şekilde kullanılması diskalifiye ile sonuçlanacaktır;
• World Triathlon veya yarışmanın lisans sahibi tarafından izin verilmediği
sürece, kameralar, telefon kameraları ve video kameralar yasaktır. Eğer böyle
bir izin verilmişse, sporcu bu izni yarışmaya başlamadan önce Başhakem'e
bildirmekle sorumludur. İzinsiz bir kamera, telefon kamerası veya video kamera
ile görülen sporcular diskalifiye edilecektir.
(xv) Yarışta kullanılacak ekipmanların güvenlik standartlarına uyumlu
olduğundan ve uygun durumda olduğundan emin olmak.
2.2. Harici yardım:
a) Yarışma personeli veya Hakemler tarafından sağlanan yardıma izin verilir, ancak
Teknik Delege veya Başhakem'in onayı ile olan bu izin içecek, beslenme, mekanik ve
tıbbi yardım sağlamakla sınırlıdır. Olay ilk atlet Geçiş 1'e gelmeden önce meydana
gelirse, Baş Hakem akredite takım desteğine patlak lastikleri onarması veya
tekerlekleri değiştirmesi için izin verebilir.. Aynı yarışmaya katılan sporcular, yardım
istasyonundan sonra yiyecek ve içecek, pompa, tubular lastikler, iç lastikler ve patlak
tamir setleri vs gibi eşyalar konusunda birbirlerine yardımcı olabilirler;
b) Sporcular, müsabaka devam ederken aynı müsabakadaki diğer sporculara gerekli
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yarış ekipmanlarını sağlayamazlar . Spesifik olarak, diğer sporculara sağlanamayan
öğeler, tam bisikletleri, bisiklet çerçevelerini, tekerlekleri ve kaskları içerir ancak
bunlarla sınırlı değildir. Bunun cezası her iki sporcunun da diskalifiye edilmesi
olacaktır. Sporcular, bağışçının kendi müsabakasına devam edebilmesi koşuluyla, aynı
müsabakada yarışan diğer sporculara başka ekipman sağlayabilir.
c) Bir sporcu, başka bir sporcunun parkurun herhangi bir bölümünde ilerlemesine
fiziksel olarak yardımcı olamaz. Bu, her iki sporcunun diskalifiye edilmesine yol
açacaktır.
2.3. İlaç Suistimali:
a) Sporcular ve rehberler World Triathlon Anti-Doping Kurallarına uyacaklardır;
b) Tüm sporcular ve rehberler, medikal ve doping kontrol testleri, test zorunlulukları,
haklar, sorumluluklar ve prosedürler, cezalar ve itiraz işlemleri ve yasaklanmış
maddeler ve yöntemler dahil olmak üzere World Triathlon Dopingle Mücadele
Kurallarını bilmekle sorumludurlar;
c) World Triathlon, World Triathlon Dopingle Mücadele Kurallarını uygulamaktadır ve
Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) Kodu tarafından belirlenen kurallara uyar..
2.4. Sağlık:
a) Triatlonlar ve World Triathlon’un diğer ilgili çoklu sporları üstün efor gerektirir.
Sporcuların yarışabilmek için mükemmel fiziksel duruma sahip olmaları gerekir. Sağlık
durumu çok büyük öneme sahiptir. Bir yarışmaya katılmakla, sporcular yarışmayı
tamamlamak için sağlıklarının iyi olduğunu ve uygun fiziksel duruma sahip olduklarını
beyan ederler;
b) Yüzme ayağının, bisiklet ayağının ve genel bitiriş süresinin zaman sınırları, her yarış
için World Triathlon Teknik Delegesi tarafından belirlenebilir. Bu sınırlar yarışma öncesi
kayıt materyalinde yayınlanmalıdır;
c) World Triathlon, tüm sporcuları, yarışmacı bir spor dalına katılmadan önce
periyodik sağlık değerlendirmesinden (PHE - PRE HEALT EVALUATION) ( ÖN SAĞLIK
DEĞERLENDİRMESİ) ve katılım öncesi bir değerlendirmeden (PPE- PRE PARTICIPATION
EVALUATION) (ÖKD - ÖN KATILIM DEĞERLENDİRMESİ) geçmeye teşvik eder. 1 Ocak
2018 tarihinden itibaren Ek J’de belirtilen herhangi bir World Triathlon yarışmasında
Yıldızlar, Gençler, U23, Elitler ve Paratriatlon yarışmalarına katılan tüm sporcular için
yıllık PPE ( ÖKD) zorunludur. PPE hakkında daha fazla bilgi Ek Q’de bulunabilir.
2.5. Uygunluk:
a) Tüm sporcular, Ulusal Federasyonlarında iyi hal şartlarına sahip olmalıdır. Bunu
sağlamak için, World Triathlon ve Kıta Konfederasyonu yarışmalarında, tüm girişler
sporcular tarafından değil, Ulusal Federasyonlar tarafından yapılmalıdır;
b) Cezalı sporcular hiçbir World Triathlon yarışmasına, World Triathlon üyeleri
tarafından onaylanan hiçbir bir yarışmaya veya World Triathlon Kuralları kapsamında
düzenlenen herhangi bir yarışmaya katılamazlar;
c) Bir sporcunun yaşı, yarışmanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihindeki yaşına göre
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belirlenir;
d) 15-17 yaş arası sporcular Yıldızlar kategorisinde yarışmaya hak kazanır;
e) 16-19 yaş arası sporcular Gençler kategorisinde yarışmaya hak kazanır;
f) 18-23 yaşları arasındaki sporcular U23 kategorisinde yarışmaya hak kazanır;
g) Tüm Elit sporcular, kendi Ulusal Federasyonları tarafından yarışmakta oldukları
kategoride World Triathlon bilgi sistemine kayıtlı olmalıdır. Bir Dünya Triatlon
etkinliğinde yarıştıklarında, bu sporcular aynı takvim yılında, Ek J'de belirtildiği gibi
aynı çoklu spor dalında bir Yaş Grubu sporcusu olarak yarışamazlar. Dünya Triatlon
Serisinde yarışan Sporcular, sisteme otomatik olarak Elit şeklinde kaydedilecektir.
h) Sporcular, yaşlarının dahil olduğu gruptaki bireysel Yaş Grubu yarışmalarına
katılabilirler. Bu gruplar aşağıdaki gibidir:
(i) Süper sprint mesafe yarışmalarında 15-19 (M15)/(F15);
(ii) Sprint mesafe yarışmalarında 16-19 (M16)/(F16);
(iii) Standart ve daha uzun mesafe yarışmalarında 18-19 (M18)/(F18);
(iv) 20-24 (M20)/(F20);
(v) 25-29 (M25)/(F25);
(vi) 30-34 (M30)/(F30);
(vii) vs.
i) World Triathlon Yeterlilik Kriterleri'nde farklı yeterlik kriterleri vardır ve bunlar
www.triathlon.org adresinde yayınlanmaktadır;
j) Ana Yarışlar ve Bilinen Yarışları etkileyen özel yeterlilik kriterleri www.triathlon.org
adresinde yayınlanmaktadır;
k) World Triathlon tarafından onaylanan yarışmaları etkileyen, ancak World Triathlon
yarışma yapısının bir parçası olmayan belirli nitelik kriterleri, söz konusu yarışmaların
ilgili web sitesinde yayınlanır;
l) Sporcunun katıldığı yarışmalardan biri standart mesafe veya daha uzun olduğunda,
sporcu aynı yarışmada 24 saat içinde birden fazla triatlon veya çoklu spor
müsabakasında (bkz. Ek I) yarışamazlar. 24 saat hesabı için yarışın başlangıcını takip
eden diğer yarışın başlangıcına kadar geçen süreye bakılır. Tanımlı süper-sprint
mesafelerindeki takım bayrak yarışları (bkz. 16.1.a), PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 rehberleri
ve aquatlon için istisnalar vardır;
m) Yaş sınırları: Sporcuların herhangi bir yarışmada yarışabilmeleri için Ek A'da
belirtilen asgari yaşa sahip olmaları gerekir. Kıta Şampiyonalarına süper sprint
yarışmalarında gençler ve daha küçük kategoriler için Kıta Konfederasyonları
tarafından diğer yaş sınırları eklenebilir. Ek A'da belirtilen yaş limitleri değiştirilemez;
n) Yaşından farklı bir kategoride, izin verilmeyen bir mesafede veya 24 saatlik süre
dolmadan yarışan bir sporcu, katıldığı müsabakalardan diskalifiye edilir. Aldığı ödül ve
puanlar iptal edilir;
o) Cinsiyet değiştiren bir sporcu herhangi bir yarışmaya katılmak istediğinde,
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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ve WADA tarafından belirlenen tüm güncel
şartları ve kriterleri yerine getirmelidir. Anılan cinsiyet değişikliği sonrasındaki herhangi
bir yarışmaya katılma talebi, sporcu tarafından yarışmak istediği yarışmadan en az 30
gün önce World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi'ne açıkça
yapılmalıdır. World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi, mevcut IOC ve
WADA kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığını belirleyecek ve bu konudaki kararını
sporcuya yazılı ve gerekçeli olarak bildirecektir. Katılabilirlik konusunda böyle bir
karara Seviye 3 itirazı olarak itiraz edilebilir (bkz. Bölüm 13);
p) Hiperandrojenizm (Erkeklik Belirtileri) olasılığı nedeniyle bir kadın sporcunun
katılabilirliğinin sorgulanması ve bunun için resmi bir yazılı talepte bulunulması
durumunda, World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi ve diğer
uzmanlar şüpheli kadın hiperandrojenizmi vakasını değerlendirecektir. Bunu yaparken,
World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi, talep anında yürürlükte olan
Kadın Hiperandrojenizmi ile ilgili mevcut IO Yönetmeliklerine uyacak ve uygulayacaktır.
World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi daha sonra yazılı ve gerekçeli
bir kararla sporcunun tespiti ile ilgili sorunu bildirecektir. Katılabilirlik konusunda böyle
bir karara Seviye 3 itirazı olarak itiraz edilebilir (bkz. Bölüm 13);
q) World Triathlon bayrağıyla yarışan sporcuların yarışmaya girişi, sporcunun taşındığı
Ulusal Federasyon tarafından yapılır. Bunlar ödüller ve puanlar bakımından diğer
sporcularlaaynı haklarla yarışacaklardır.
2.6. Sigorta:
a) Bir yarışmada yarışan tüm sporcuların, Ulusal Federasyonları tarafından garanti
altına alınmış kişisel sigorta kapsamına sahip olmaları gerekir. Bu sigorta şunları
içerecektir:
(i) Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen herhangi bir kaza;
(ii) Bir sporcunun bir yarışma ya da etkinliğe yaptığı gezi sırasında maruz kalabileceği
herhangi bir hastalık;
(iii) Bir sporcunun yarışma sırasında neden olduğu sorumluluk.
b) Sporcunun Ulusal Federasyonu, etkinlik için sporcuya bu sigortanın varlığını garanti
eder. Yerel yarışma Komiteleri veya bir yarışma düzenleyen Ulusal Federasyonlar,
sporculardan günlük sigorta ücreti ödemeye zorlayamaz.
2.7. Kayıt:
a) Giriş:
(i) Ulusal Federasyonlar, sporcularını World Triathlon Yarışmalarına Ulusal
Federasyon yeterlilik sistemi veya diğer World Triathlon onaylı yeterlilik
sistemlerine uygun şekilde kaydedeceklerdir;
(ii) Tüm sporcular, Ek J'de belirtilen herhangi bir World Triathlon yarışmasına, 2.5'te
belirtilen katılabilirlik kuralları ve Ek E'de belirtilen yeterlilik kriterleri doğrultusunda
katılırlar;
(iii) World Triathlon Triatlon Dünya Şampiyonaları, World Triathlon Triatlon Dünya
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Kupaları, World Triathlon Dünya Triatlon Serisi müsabakaları, World Triathlon
Dünya Paratriatlon Serisi, World Triathlon Paratriatlon Dünya Kupaları ve World
Triathlon Çoklu Spor Dünya Şampiyonasından yarışmadan önce, Elit, U23, Yıldız
Sporcular ve Paratriatletlerin World Triathlon Sporcu Sözleşmesini imzalamaları
gerekir. Bu sözleşmede World Triathlon Kurallarından kaynaklanan, mevcut itiraz
prosedürüyle çözülemeyen herhangi bir anlaşmazlığın normal mahkemelere
başvuru hakkı saklı olmak üzere Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) tarafından nihai
olarak çözüleceğini belirtilmektedir. İmzalanan World Triathlon Sporcu Sözleşmesi
imzalandığı yarışma yılının bitimine kadar geçerlidir. Sporcu Sözleşmesi
www.triathlon.org adresinde yayınlanmaktadır;
(iv) Ulusal Federasyonlar, www.triathlon.org adresindeki World Triathlon çevrimiçi
sistemini kullanarak tüm World Triathlon Yarışmaları için sporcu ve antrenör
girişlerini yapmakla sorumludur;
(v) Tüm Paratriatletler, PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 Rehberleri, Yaş Grubu, Yıldızlar,
Gençler ve U23 sporcuları, yarışmadan önce kayıt/yarış kiti alımından fotoğraflı
kimlik belgesi sunmalıdır.
b) Yarış Öncesi Brifingler:
(i) Antrenör Toplantısı: Bir antrenör toplantısı planlanması halinde, bu toplantı
Sporcu Brifinginden bir saat önce gerçekleşecektir. Antrenör Toplantısını Teknik
Delege yürütecektir. Gündem, Yarışma Komisyonu ve yarışmanın tüm teknik
detaylarının yanı sıra antrenörler için özel bilgilerin duyurulmasını içerecektir.
Antrenörlerin akreditasyonları bu toplantıda dağıtılacak veya Antrenörler Toplantısı
planlanmamışsa, akreditasyonlar Elit/U23/Yıldızlar/Gençler için Sporcu Brifinginin
sonunda dağıtılacaktır;
(ii) Yaş Grubu Takımı Yönetici ve Antrenör Brifingi: Dünya Şampiyonasında ve Kıta
Şampiyonalarında (mevcut ise), Teknik Delege Yaş Grubu Takımı Yöneticileri ve
Antrenörlerin brifingini yapacaktır. Sadece www.triathlon.org kayıtlı olan Yaş
Gurubu Takım Yöneticileri ve Antrenörlerin katılmasına izin verilir. Bu brifingin
gündemi, Yarışma Komisyonu’nun duyurusunu ve yarışma için gerekli tüm bilgileri
içerecektir;
(iii) Paratriatlon Antrenör Toplantısı: Bir Paratriatlon Antrenörü Toplantısı
yapılacaksa, Paratriatlon Brifingi öncesinde gerçekleşecektir. Antrenörler
Toplantısını Teknik Delege yürütecektir. Gündem, Yarışma Komisyonunin ve
yarışmanın tüm teknik detaylarının yanı sıra antrenörler için özel bilgilerin
duyurulmasını içerecektir. Antrenörlerin akreditasyonları bu toplantıda dağıtılacak
veya Takım Yöneticileri Toplantısı planlanmamışsa, akreditasyonlar Paratriatletler
Brifinginin sonunda dağıtılacaktır;
(iv) Elit/U23/Yıldızlar/Genç/Paratriatletler Brifingleri: Tüm World Triathlon
Yarışmalarında, Sporcu Brifingini Teknik Delege yürütecektir. Brifinge
Elit/U23/Yıldızlar/Gençler kategorilerindeki sporcular ve Paratriatletler
Destekçiler/Rehberleri dahil olmak üzere Paratriatletler katılmalıdır. Brifinglere
antrenörler de katılabilir. Brifingi kaçıran sporcular için aşağıdaki cezalar uygulanır:
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• Teknik Delegeye katılmayacakları hakkında bilgi vermeksizin brifingde yer
almamış Sporcular / Paratriatletler, Destekçiler/Rehberleri de dahil olmak
üzere, start listesinden çıkarılır;
Brifing başladıktan sonra brifing salonuna giren sporcular / Paratriatletler ve
destekçiler/rehberleri ile katılmayacaklarını Teknik Delegeye bildirerek brifinge
katılmayan sporcular Değişim 1’de uygulanmak üzere bir zaman cezası alacaktır.
Süre cezası özel mesafe için uygulanacaktır (bkz. 3.3.f) (ii));
• Mücbir sebepler nedeniyle brifinge katılamayan ve bunu brifing öncesinde
Teknik Delegeye bildirmiş olan sporcular, müsabakaya başlamadan en geç 2
saat önce Başhakemin ceza süresi kararına itiraz edebilirler;
• Dünya Triatlon Serileri, World Triathlon Triatlon Dünya Kupası müsabakaları,
Dünya Paratriatlon Serileri veya World Triathlon Paratriatlon Dünya Kupası
müsabakaları için, bir takvim yılında ikiden fazla brifinge katılmayan bir sporcu,
bu durumu önceden Teknik Delegeye bildirmiş de olsa, katılmadığı üçüncü
brifing ve sonraki her brifing için start listesinden çıkarılır.
(v) Karma bayrak yarışı brifingi: Tüm Dünya Triatlon Karma Bayrak Yarışlarında,
Teknik Delege Sporcu Brifingi'ni yönetecektir. Bu bireysel ekinlik brifingi ile birlikte
olabileceği gibi ayrı bir brifing de olabilir. Bu etkinlik için her takımdan bir sporcu
veya antrenör veya delegasyon destek ekibinin diğer akredite üyesi hazır
bulunmalıdır. Brifing'e temsilcisi olmayan takımlara aşağıdaki cezalar uygulanır:
• Teknik Delegeye devamsızlıkları hakkında bilgi vermeden Brifing'e katılmayan
takımlar, start listesinden çıkarılacaktır.
• Brifing başladıktan sonra brifing salonuna giren takım temsilcileri ve
brifinge katılmayan ancak Teknik Delegeye yokluklarını bildiren takım
temsilcileri, ilk ayağın Geçiş 1'inde kullanılmak üzere 10 saniye zaman
cezası alacaktır.
(vi) World Triathlon Dünya Triatlon Serileri ve World Triathlon Triatlon Dünya Kupası
müsabakalarında, kadın ve erkek elit sporcular için tek bir Sporcu Brifingi vardır. Bu
brifing, ilk elit yarışma gününden iki (2) gün önce yerel saat 18:00'de yapılacaktır;
(vii) Diğer tüm World Triathlon veya Kıta Elit müsabakalarında, brifing, ilk yarışma
gününden bir (1) gün önce saat 18:00'de gerçekleşecektir;
(viii) Diğer tüm World Triathlon veya Kıta müsabakaları için (U23, Yıldızlar, Gençler,
Paratriatlon, Bayrak) brifing, ilgili müsabaka ve kategorinin ilk yarışma gününden bir
(1) gün önce yapılacaktır;
(ix) Yukarıdaki zamanlardan herhangi birinde yapılacak bir değişiklik, 45 gün
önceden World Triathlon web sitesinde ilan edilmelidir;
(x) Yarış öncesi brifingler medyaya açık değildir.
c) Yarış kiti Alımı:
(i) Tüm World Triathlon müsabakaları - Yaş Grubu:
• Tüm sporcular resmi yarışma kayıt alanındaki yarış kitlerini belirlenmiş süre
içinde almalıdırlar. Yarış kiti alımı, yarışmalardan 3 gün önce başlayarak iki (2)
ayrı günde mümkün olacaktır. Alım saatleri 09:00-19:00 arasındadır. Belirlenmiş
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kayıt sürecine uyamayacak olan bir Ulusal Federasyonun en az 14 gün önceden
World Triathlon'ya yazılı olarak farklı bir zaman talebinde bulunması gerekir;
• Yarış kitleri asgari olarak şunları içerecektir: beş (5) resmi yarış numarası
(göğüs için bir (1), bisiklet için bir (1) ve kask için üç (3)), dört (4) emniyet pimi,
numaralı bone, zaman çipi, akreditasyon kartı, sporcu rehberi, tüm sosyal
fonksiyonlar için biletler. Yerel yarışma Komitesi hediyeleri aynı anda
dağıtılabilir.
(ii) Tüm World Triathlon müsabakaları - Elite, U23, Yıldızlar, Gençler ve Paratriatlon
yarışmaları:
• Tüm sporcular, Sporcu Brifingini takiben Kayıttaki yarış kitlerini alacaktır;
• Yarış kiti şunları içerecektir: üç (3) kask numarası, bir (1) bisiklet numarası,
kollar ve bacaklar için numara, akreditasyon kartı, sporcu rehberi, tüm sosyal
fonksiyonlar için biletler.
• Yerel Yarışma Komitesi hediyeleri aynı anda dağıtılabilir.
d) Check-in:
(i) 700'den fazla sporcunun katıldığı Yaş Gurubu yarışmalarında Check-in
yarışmadan önceki gün yapılacaktır.
Daha az sporcunun katıldığı Yaş Gurubu müsabakaları ve Elite, U23, Yıldızlar, Gençler
ve Paratriatlon müsabakalarında bisiklet kontrolü aynı gün yapılacaktır;
(ii) Hakemler, check-in işlemini spor salonunda veya değişim alanında aşağıdakileri
içerecek şekilde gerçekleştireceklerdir:
• bonelerin ve zaman çiplerinin dağıtımı (Yaş Grubu müsabakaları hariç);
• Sporcuların formalarının www.triathlon.org adresinde yayınlanan World
Triathlon Yetkili Kimlik Yönergesi ile uyumlu olduğunun kontrolü.
• Her forma fotoğraflı olmalıdır.
• Bir sporcunun forma değiştirmesi gerekirse, bu işlem tekrar yapılmalıdır;
• Bisiklet kontrolü bölüm 5.3'te düzenlenmiştir;
• Yarış kitlerinin brifingi kaçıran sporculara dağıtılması.
(iii) Check-in saatlerine uymama durumunda sporculara ceza verilebilir veya
yarışmalarına son verilebilir.
2.8. Forma:
a) World Triathlon Müsabakalarında yarışan tüm sporcuların, World Triathlon Kimlik
Belirleme Kurallarına uygun formalarını giymeleri gerekmektedir;
b) World Triathlon Kimlik Belirleme Kuralları, sporcu formalarının ticari logoları
içerecek şekilde alan sınırlamasını belirlemiştir;
c) Sporcular giyilecek formalar konusunda aşağıdaki kurallara uymalıdır:
(i) Sporcular bütün yarışma ve ödül töreninde forma giymelidir. Ödül töreni için
uzun kollu kıyafet ve pantolonlara izin verilir;
(ii) Forma önden tüm gövdeyi kapsamalıdır. Sırtın belden yukarısı açık olabilir;
(iii) Yaş Grubu sporcuları ve para triatletleri, herhangi bir mesafe müsabakasında
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dirseğin üstüne kadar uzanan ve dirseği kapatmayan kollu forma giyebilirler. Yıldız,
Genç, U23 ve Elit sporcular, standart ve kısa mesafe triatlon hariç tüm çoklu
sporlarda ve mesafelerde dirseğin üstüne kadar uzanan ve dirseği kapatmayan
kollu forma giyebilirler.
(iv) Dalış kıyafetlerinin yasak olduğu yüzme sırasında TD'nin uygun görmesi
halinde, kol örtüleri veya uzun kollu giysiler kullanılabilir. Aşırı hava koşullarında,
uzun kollu giysilere izin verme veya zorunlu kılma kararı, Tıbbi Delege (varsa) ile
istişare halinde Teknik Delegeye aittir.
(v) Wetsuit kullanımının yasaklandığı yüzme etabında bacakların diz altına kadar
kapatılmasına izin verilmez.
(vi) Kış Triatlonu etkinliklerinde uzun kollu ve uzun pantolonlara izin verilir.
(vii) Tek parçalı bir forma tercih edilir. İki parçalı bir forma kullanılırsa, her iki parça
üst üste gelmeli ve göbeğin açıkta kalmasına izin verilen orta ve uzun mesafe
müsabakaları hariç, tüm yarışma boyunca gövde görülmemelidir.
(viii) Suit fermuarlı ise arkadan olmalı ve 40 cm'den uzun olmamalıdır. Bu kural
orta ve uzun mesafe yarışmaları ve tüm mesafelerdeki Paratriatlon Dünya Kupası
(PTWC) sporcuları için geçerli değildir;
(ix) Sporcu Oyun Alanındayken forma her iki omuza da takılmalıdır.
(x) Elit, U23, Yıldızlar, Gençler ve Paratriatlon sporcuları standart mesafeli veya daha
kısa yarışmalarda başlangıçtan finişe kadar aynı formayı giymelidir;
(xi) Orta ve uzun mesafe müsabakalarında veya Teknik Delege izin verdiğinde
yağmurluk kullanılabilir. Yağmurluklar, forma ile aynı tasarım ve renkte veya saydam
olmalıdır;
(xii) Forma ile ilgili World Triathlon Müsabaka Kurallarına uyulmaması durumunda
bir sporcunun World Triathlon tarafından sağlanan bir triatlon kıyafeti giymesi
gerekebilir. Alternatif olarak, Hakemler, sporcudan, forma üzerindeki Yarışma
Kurallarına uymayan logoları silmek için kalıcı bir kalem veya başka araçlar
kullanmasını isteyebilir. Bir yarışma ya da ödül töreni sırasında, Yarışma Kurallarına
(World Triathlon Kimlik Belirleme Kuralları dahil) uymayan logoları olan bir forma
giyen bir sporcu diskalifiye edilecektir.
d) Aşağıdakileri sağlamak koşuluyla sporcuların, dini nedenlerle, vücutların tamamen (yüz
hariç) kapalı olmasına izin verilir:
(i) Forma malzemesi FINA tarafından onaylıdır (sadece Wetsuite izin verilmeyen
yüzme için geçerlidir);
(ii) Forma bisiklet mekanizmalarına engel olmamalıdır;
(iii) Teknik Delegenin talimatlarına uygun olarak, forma üzerine ilave kimlik tanıtma
elemanları giyilmelidir.
e) Teknik Delege, Tıbbi Delege veya Etkinlik Danışma Grubuna danıştıktan sonra,
güvenlik veya sağlıklı nedenlerle yukarıdaki kurallardan bireysel veya istisnai sapmalara
izin verebilir. (yani cilt kanseri), ancak yüzme segmentinde istisnasız eller ve ayaklar açık
olacaktır.
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2.9. Yarış numaraları:
a) Elit, U23, Yıldız ve Genç sporcular resmi yarış numaralarını kullanmayacaktır.
b) Yarışma takvimi nedeniyle Yaş Grupları diğer sporcularla karıştırıldığında, Teknik
Delege resmi yarış numaralarının kullanımını tüm sporcular için zorunlu hale
getirme kararı alabilir;
c) Yarış numaraları:
(i) Kış Triatlonu yarışmalarında herkes için zorunludur;
(ii) Yaş Grubu:
• Wetsuite izin verilen yüzme etabında giyilebilir, ancak Wetsuite izin
verilmeyen yüzme etabında yasaktır;
• Koşu etabı için zorunlu;
• Koşu etabı sırasında ön tarafta görünmelidir.
d) Paratriatlonda resmi yarış numarasının kullanımı 17. bölümde düzenlenmiştir;
e) Vücut işaret etiketleri:
(i) Elit, U23, Yıldızlar, Gençler ve Paratriatlon:
• Yerel yarışma Komitesi veya World Triathlon, sporcuların yarışma öncesinde
uygulamaları gereken vücut işaret etiketlerini sağlayacaktır;
• Brifingde Dünya Triatlon Teknik Delegesi tarafından aksi belirtilmedikçe,
vücut işaretleri her bir kol ve bacakta görünecek şekilde uygulanacaktır. Kolda
vücut işaretlemesi mümkün olduğunca omuza yakın uygulanmalıdır. Bacakta,
vücut işaretlemesi kalçaya mümkün olduğunca yakın uygulanmalıdır;Vücut
işaretlemeleri ve/veya birden fazla rakam kullanan çıkartmalar, yan yana değil,
birbiri üzerinde görünen sayılara sahip olacaktır;
(ii) Yaş Grubu:
• Yerel yarışma Komitesi veya World Triathlon, sporcuların yarışma öncesinde
uygulamaları gereken vücut işaret etiketlerini sağlayacaktır;
• Brifingde Dünya Triatlon Teknik Delegesi tarafından aksi belirtilmedikçe,
vücut işaretleri her kolda, omuza mümkün olduğunca yakın görünecek şekilde
uygulanmalıdır;
• Birden çok rakam kullanılan vücut işaret etiketlerinde ve/veya etiketlerinde
sayılar yan yana değil, üst üste görünür;
• Her sporcunun bir baldırında – örtülü değilse - sporcuların kategorisi ve
cinsiyeti işaretlenecektir (Örneğin, 25-29 bireysel yaş grubundaki bir erkek
sporcuda M25, aynı kategorideki bir kadın sporcuda F25, Yaş Grubu Karışık
Bayrak için 30-39 yaş kategorisindeki tüm takım üyelerinde X30 yazısı
görünecektir).
2.10. Yarış numaralarının verilmesi:
a) Genel:
(i) Sporcuların yarış numaraları, benzer müsabakalardaki önceki sonuçlara göre, en
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ilgili sıralamaları kullanarak atanır;
(ii) Elit erkekler ve kadınlar müsabakaları, orta ve uzun mesafe müsabakaları hariç,
1 ile başlayarak numaralandırılır;
(iii) 13 sayısı kullanılmayacaktır.
b) Özel yarışma numaralandırma kriterleri:
(i) Dünya Triatlon Serileri (WTS) ve Büyük Final:
• Birinci kriter: WTS Sıralaması;
• İkinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• Üçüncü kriter: rastgele.
(ii) Triatlon U23 Dünya Şampiyonası:
• Birinci kriter: WTS Sıralaması;
• İkinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• Üçüncü kriter: rastgele.
(iii) Yıldızlar - herhangi bir yarışma:
• Birinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• İkinci kriter: Uygun Kıta Yıldızlar Sıralamaları (Örneğin ETU, CAMTRI vb);
• Üçüncü kriter: rastgele.
(iv) Triatlon Dünya Kupası müsabakaları:
• Birinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• İkinci kriter: rastgele.
(v) Triatlon Kıta Kupası müsabakaları:
• Birinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• İkinci kriter: rastgele.
(vi) Triatlon Elite Kıta Şampiyonaları:
• Birinci kriter: Bir önceki yılda ilgili Kıta Şampiyonalarının ilk 10 sınıflandırması;
• İkinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• Üçüncü kriter: rastgele.
(vii) Triatlon U23 Kıta Şampiyonası:
• Birinci kriter: World Triathlon Dünya Sıralaması;
• İkinci kriter: rastgele.
(viii) Çoklu spor - Herhangi bir Elit yarışması:
• Birinci kriter: World Triathlon İlişkili Sıralamalar;
• İkinci kriter: rastgele.
(ix) Yaş Grubu - herhangi bir yarışma (Karışık Bayrak dahil):
• Birinci kriter: Yaş Grubuna göre;
• İkinci kriter: ev sahibi ülkeden başlayarak alfabetik sırada ülkelere (IOC ülke
kodlarına) göre gruplandırılmıştır.
(x) Paratriatlon - herhangi bir yarışma:
• Birinci kriter: Aşağıdaki sırada Sporcu Madalyası Yarışması: PTWC Kadınlar,
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PTWC Erkekler, PTS2 Kadınlar, PTS2 Erkekler, PTS3 Kadınlar, PTS3 Erkekler, PTS4
Kadınlar, PTS4 Erkekler, PTS5 Kadınlar, PTS5 Erkekler, PTVI Kadınlar, PTVI
Erkekler;
• İkinci kriter: Paratriatlon Sıralaması;
• Üçüncü kriter: rastgele.
(xi) Takım Bayrak - herhangi bir yarışma:
• Birinci kriter: Her ülke için bir takım;
• İkinci kriter: World Triathlon Karışık bayrak Dünya Sıralaması;
• Üçüncü kriter: rastgele.
c) Bir eleme turu formatındaki müsabakaların finalinin numaralandırılması bölüm 20.5
ve 21.4'te düzenlenmiştir.
2.11 Zaman ölçümü ve Sonuçlar:
a) Yarışmanın 4.9'da tanımlandığı gibi "rolling start sistemi" altında yapılması hariç
olmak üzere, bir yarışmayı start sinyalinden 6.2.a), 17.15. f), 18.10 ve 22.4’te
tanımlandığı gibi bitirme anına kadar en kısa sürede bitiren sporcu yarışmayı
kazanır.
b) Resmi sonuçlarda, sporcular bitiriş zamanlarına göre ve Olimpik Sonuçları ve Bilgi
Servisi (ORIS) standartlarına uygun olarak listeleneceklerdir. Sonuç formatının bir
örneği Ek L'de verilmiştir. İki sporcunun bir yer için berabere kalması ve
performanslarının ayrılamaması durumunda, yarış numarasına göre sıralanmış
olarak aynı derece ile ödüllendirilirler ve arkalarında bitiren bir sonraki sporcu
aynı derece artı iki sırayı işgal eder. sonraki sporcular bitirme sırasına göre
sıralanır. Dahil edilecek zaman bölümleri:
(i) Yüzme veya birinci etap;
(ii) Değişim 1;
(iii) Bisiklet veya ikinci etap;
(iv) Değişim 2;
(v) Koşu veya üçüncü bölüm;
c) Sonuçlar aşağıdaki Geçersiz Sonuç İşaretleyicilerini (IRM) içerecek ve bu sıraya
göre listelenecektir:
(i) yarışmayı bitirmeyen sporcular (DNF);
(ii) tur yiyen sporcular veya son bisikletçi - ilk koşucu senaryosu ile durdurulan
sporcular (LAP);
(iii) sınıflandırmamış veya herhangi bir etapta cutoff time yapmayan katılımcılar
(NC);
(iv) Uygun Olmayan Paratriatletler (NE);
(v) diskalifiye olanlar (DSQ);
(vi) start yapmayan sporcular veya takımlar (DNS);
(vii) Birden fazla sporcu DNF veya LAP olarak işaretli ise, en fazla turu tamamlayanlar
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önce listelenmelidir; aynı turda birkaç sporcu DNF veya LAP olarak işaretlenmişse,
sporcular bir önceki zamanlama noktasındaki zamanlarına göre en hızlı olan ilk önce
olacak şekilde veya eğer çekildikleri noktaya kadar zaman kaydı olmamışsa artan
start numarası ile listelenmelidirler;
(viii) Aynı IRM grubuna birden fazla katılımcı dahil edilmişse (DNF veya LAP'ten
farklı), artan başlangıç numarasına göre aynı grup içinde listelenmelidirler;
(ix) DSQ sporcuları için final sonuçları gösterilmemelidir.
d) Ek bilgiler sonuçların üstbilgisinde veya altbilgisinde görüntülenir:
(i) Yüzme mesafesi ve tur sayısı;
(ii) Bisiklet mesafesi ve tur sayısı;
(iii) Koşu mesafesi ve tur sayısı;
(iv) Hava sıcaklığı;
(v) Su sıcaklığı;
(vi) Wetsuite izin verilen yüzme/Wetsuite izin verilmeyen yüzme;
(vii) Teknik Delegenin adı ve ülkesi;
(viii) Başhakemin adı ve ülkesi;
(ix) Yarışma Komisyonu üyelerinin adları ve ülkeleri.
e) Bayrak müsabakaları için yukarıdaki kurallar geçerlidir ve sporcu başına toplam süre
gösterilecektir;
f) Sonuçlar Başhakem imzaladıktan sonra resmi olacaktır. Eksik sonuçlar herhangi bir
zamanda resmi olarak ilan edilebilir.
(i) Başhakem her sporcunun nihai pozisyonuna karar vermek için mevcut tüm
kaynakları kullanacaktır. Karar verme sürecine yardımcı olmak için teknoloji yoluyla
elde edilen bilgiler kullanılacaktır. Başhakem, mevcut kanıtlara dayanarak, hangi
sporcunun çizgiyi ilk önce geçtiğini tanımlamanın bir yolu yoksa bir yarışmada
beraberliğe karar verebilir.
(ii) Bununla birlikte, bitiriş sürelerini birbirinden ayırmaya çalışmadan anlaşarak
berabere bitiren sporcular DSQ olacaktır;
g) Yarışma öncesinde sınıflandırma değerlendirmesinden sonra spor sınıfını değiştiren
Paratriatletler yeni spor sınıfına taşınacaklardır. Uygun olmayan Paratriatletler start
listesinden çıkarılacaktır;
h) Yarışma sırasında gözlemlendikten sonra spor sınıfını değiştiren Paratriatletler yeni
bir spor sınıfına taşınacaktır. Uygun olmayan Paratriatletler NE olarak gösterilecektir;
i) Resmi sonuçlar, bir ceza süresi eklenmeden veya kaldırılmadan, aşağıdaki kuruluşlar
tarafından değiştirilebilir (doğru ceza süreleri için bakınız 3.3.f):
(i) yarışmanın tamamlanmasından 48 saat sonrasına kadar Başhakem;
(ii) Yarışma Komisyonu;
(iii) zamanlama ve sonuçlarla ilgili bir itiraz sonucu olarak World Triathlon Teknik
Delegesi;
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(iv) Madalya töreninden yarışmadan beş gün öncesine kadar World Triathlon İtiraz
Kurulu;
(v) sonuç inceleme sürecinin sonucu olarak World Triathlon Teknik Komitesi;
(vi) Paratriatlon sporu sınıfındaki bir sürecin değişmesinin bir sonucu olarak World
Triathlon Teknik Komitesi;
(vii) Anti-Doping Oturum Heyeti.
j) Resmi sonuçlar, bir cezanın doğru zamanının eklenmesi veya kaldırılması da dahil
olmak üzere, aşağıdaki kuruluşlar tarafından değiştirilebilir:
(i) 2. seviye itiraz sonucu World Triathlon Tahkim Kurulu
(ii) Seviye 3 itiraz sonucu CAS.
k) Resmi sonucun değiştirilmesi durumunda, etkilenen tüm taraflara sonuç hakkında
bilgi verilecektir.
2.12 İstisnai koşullar:
a) Aşağıdaki liste, meydana gelebilecek bazı istisnai durumları vurgulamaktadır.
Belirtilenler dışında ortay çıkabilecek farklı senaryolar Teknik Delege tarafından aynı
ilkeler doğrultusunda çözülecektir. Aşağıdaki seçeneklerin uygulanmasının mümkün
olmaması durumunda Teknik Delege başka kararlar alabilir. Para ödülü ve puanlar
yarışın nihai sonucuna göre dağıtılacaktır:
(i) Yarışmadan önce:
• Bir triatlon bir Duatlon, aquatlon veya hatta 2 etaplı bir yarışma halinde,
yüzme-koşu, bisiklet-koşu veya koşu bisiklet olarak eşit mesafeyle
değiştirilebilir. Zamana karşı Starta izin verilir. Daha kısa koşunun ilk olarak
yapıldığı duatlon tercih edilen seçenektir;
• Bir duatlon iki etap olarak değiştirilebilir: bisiklet-koşu veya koşu-bisiklet.
Zamana karşı Starta izin verilir.
• Ertelenecek yarışmalarda en az iki etap kalmalıdır. Bu mümkün değilse, çoklu
sporlar tek etapla yapılamayacağı için yarışma iptal edilir.
• Bayrak yarışmaları, önceki iki maddede belirtilenlerle aynı şekilde
değiştirilebilir.
(ii) Başlamış olan yarışmada değişiklik:
• Yarışma sırasında bir adet olmak şartıyla herhangi bir etap kısaltılabilir. Teknik
Delege ve Hakemler, yarışmanın adil olmasını ve sporcuların güvenliğini
sağlamak için tüm makul önlemleri alacaktır. Aksi hallerde yarışma
durdurulacaktır;
• Bayrak yarışmaları için, bir etap değiştirildiğinde, değişiklikler kalan ayaklar
için de geçerli olacaktır.
(iii) Bir standart mesafenin plan dışı kesilmesi veya başlamış yarışmanın daha kısa
sürmesi:
• Eğer en öndeki sporcu son bölümün %50'sinden fazlasını tamamlamışsa, tüm
sporcular en son kaydedilen verilerdeki pozisyona göre sıralanacaktır;
• Tüm sporcuların son bölümün %50'sinden önce durdurulması durumunda,
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mümkünse yarışmaya yeniden başlanacak, aksi takdirde sonuç verilmeyecektir.
(iv) Bir standart mesafenin plan dışı kesilmesi veya başlamış yarışmanın daha uzun
sürmesi:
• En az iki bölümü tamamlayan sporcular, en son kaydedilen verilerdeki
pozisyonlarına göre sıralanacaktır;
• En az iki bölümü tamamlamayan sporcular sonuçlara NC olarak dahil
edilecektir;
• Tüm sporcuların ikinci bölümün bitiminden önce durdurulması durumunda,
mümkünse, yarışma yeniden başlatılır, aksi halde hiçbir sonuç verilmez.
(v) Bayrak yarışmasının kısaltılarak değiştirilmesi:
• Yarış en az iki ayağı tamamlayan takımlar için geçerli sayılır;
• İki olası senaryo vardır:
a) Tüm takımlar iptal noktasına ulaşabiliyorsa (örneğin, suya girme imkanı
olmayan kırık duba). Yarış sonuçları, takımların yarış durdukları noktadaki
konumlarına ve zamanlarına göre olacaktır;
b) Takımlar nerede olursa olsun yarışın durması gerekiyorsa (örneğin, hava
durumu uyarısı) yarışın sonuçları aşağıdakilere göre olacaktır:
• Takımların en son ara derecesine göre;
• Takımların bu noktadaki sırası.
(vi) Eleme turu formatındaki müsabakaların değiştirilmesi:
• Yarışmanın tamamının (eleme veya final) yapılamaması durumunda, yapılan
son tam turun sonuçları, sporcuları o turdaki zamana göre sıralayarak nihai
sonuçlar olarak değerlendirilecektir;
• Yarışmanın ilk turu tamamlanmamışsa, mümkünse yarışma tüm sporcular için
yeniden başlatılacaktır, aksi takdirde hiçbir sonuç verilmeyecektir;
• Bir triatlon yarışı, duatlon, aquatlon hatta iki etaplı bir yarışma olarak
değiştirilebilir: yüzme-koşu, bisiklet-koşu veya koşu-bisiklet. Zamana karşı starta
izin verilir. Daha kısa koşunun ilk olarak yapıldığı duatlon tercih edilen
seçenektir;
• Bir duatlon iki etap olarak değiştirilebilir: bisiklet-koşu veya koşu-bisiklet.
Zamana karşı starta izin verilir.
2.13. World Triathlon Kriz Danışma Grubu:
a) Bu organ, World Triathlon ve Kıta Konfederasyonları takvimindeki tüm
müsabakaların Teknik Delegelerine destek ve rehberlik sağlamak için hazır olacaktır;
b) Grup şunlardan oluşacaktır:
(i) World Triathlon Spor Bölümünden bir temsilci (başkan);
(ii) World Triathlon Tıp Komitesinden bir temsilci;
(iii) World Triathlon Teknik Komitesinden bir temsilci.
c) Grup Başkanı, World Triathlon veya ilgili Kıta Konfederasyonlarının diğer seçilmiş
üyeleri veya içerebilir;
d) Üyeler, bir yarışmanın olduğu her hafta sonu Perşembe-Pazar günleri arasında
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ulaşılabilir olacaklardır;
e) Teknik Delegeler danışma grubunun başkanı ile iletişime geçebilecek ve başkanın
takdirine bağlı olarak grup toplantısı yapılacaktır;
f) Bu grup destek ve rehberlik sağlayacaktır, ancak herhangi bir konuda nihai karar
World Triathlon Teknik Delegesi tarafından yerinde verilecektir (Bölüm 10.3'te
belirtilen Su Kalitesiyle ilgili hususlar hariç).
3. CEZALAR:
3.1. Genel kurallar:
a) World Triathlon Müsabaka Kurallarına uyulmaması halinde, bir sporcu sözlü olarak
uyarılabilir, bir zaman cezası verilebilir, diskalifiye edilebilir, askıya alınabilir veya
yarışma dışı bırakılabilir;
b) Ceza, kural ihlalinin niteliğine göre belirlenecektir;
c) World Triathlon Yarışma Kurallarının veya World Triathlon Dopingle Mücadele
Kurallarının çok ciddi ihlalleri için men veya ihraç meydana gelecektir;
d) Ceza nedenleri: Bir sporcuya, World Triathlon Yarışma Kurallarına uymama
nedeniyle sözlü uyarı, zaman cezası veya diskalifiye cezaları verilebilir.
e) İhlaller ve cezalar Ek K'da listelenmiştir;
f) Hakemler, ihlal listede yer almasa da, haksız bir avantaj elde edildiğini veya kasıtlı
olarak tehlikeli bir durumun ortaya çıkmış olduğunu tespit etmeleri halinde ceza
belirleyebilirler.
3.2. Uyarı:
a) Bir uyarının amacı, bir sporcuyu olası bir kural ihlali konusunda uyarmak ve
Hakemler adına "proaktif" bir tutum geliştirmektir.
Ayrıca bir Hakem küçük bir ihlali düzeltmek için sporcuya bir uyarı belirleyebilir
b) Aşağıdaki durumlarda bir uyarı verilebilir:
(i) Bir sporcu istemeden bir kuralı ihlal ettiğinde;
(ii) Hakem bir ihlalin gerçekleşmek üzere olduğuna inandığında;
(iii) Hiçbir avantaj elde edilmediğinde.
c) Uyarı verilmesi: Hakem düdük çalacak, gerekirse sporcu durdurulacak,
davranışlarını değiştirmesi istenecek ve hemen ardından yarışmaya devam etmesine
izin verilecektir.
3.3. Zaman Cezası:
a) Hakemin daha ciddi bir ceza vermeden önce bir uyarı vermesine gerek yoktur;
b) Bir zaman cezası, diskalifiye gerektirmeyen ihlaller için uygun bir cezadır;
c) Zaman cezaları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi belirli bir yerde verilecektir. Farklı bir
yerde durmak, çekilmemiş bir ceza olarak kabul edilecektir;
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Elit Draft Serbest
Start

T1

Elit Draft-Yasak Para
Triatlon

Yaş Grubu

T1

T1

Yüzme

Koşu ceza alanı

Koşu ceza alanı

T1

Değişim 1

Koşu ceza alanı

Koşu ceza alanı

T1’de uyarı

Bisiklet

Koşu ceza alanı

Koşu ceza alanı

Bisiklet ceza alanı

Geçiş 2

Koşu ceza alanı

Koşu ceza alanı

T2’de uyarı

Koşu

Koşu ceza alanı /
Yerinde *

Koşu ceza alanı /
Yerinde*

Uyarı/Yerinde zaman
cezası

Notlar: Elit'e yapılan tüm referanslar Elit, U23, Yıldız ve Genç sporcularını içerir. Kış
Triatlon koşusunda ceza kutusu kayak ceza kutusu ile değiştirilir. Duatlon ve
Akuatlon yarışmalarında koşu cezası, 2. koşu ceza alanı anlamına gelir.
* Koşu etabınnın ikinci yarısı boyunca
d) Hakemler ne zaman bir sporcunun bir zaman cezasıyla cezalandırılması gerektiğine
karar verecektir;
e) Zaman cezalarıyla cezalandırılan iki tür ihlal vardır:
(i) 5.5'te tanımlanan drafting ihlalleri;
(ii) Diğer ihlaller. Liste için Ek K'ye bakınız.
f) Zaman cezaları ihlalin türüne bağlı olarak değişir:
(i) Drafting ihlalleri:
• Uzun mesafeli müsabakalarda 5 dakika;
• Orta mesafeli müsabakalarda 5 dakika;
• Standart mesafeli müsabakalarda 2 dakika;
• Sprint ve kısa yarışmalarda 1 dakika.
(ii) Diğer ihlaller:
• Uzun mesafeli müsabakalarda 1 dakika;
• Orta mesafeli müsabakalarda 30 saniye;
• Standart mesafeli müsabakalarda 15 saniye;
• Sprint mesafeli ve daha kısa müsabakalarda 10 saniye.
3.4. Ceza Bildirimi
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a) Hakem, zaman cezasını belirleyecek ve bildirmesi güvenli olur olmaz sporcuya
bildirecektir:
(i) Drafting ihlalleri:
• Bisiklet ceza alanında çekilecektir;
• Düdük çalarak, mavi kart göstererek, İngilizce olarak sporcunun numarasını
söyleyip "Drafting cezası, bir sonraki ceza alanında durmak zorundasın" diyerek.
Hakem, sporcunun ceza bildirimini almasını sağlamalıdır.
(ii) Diğer ihlaller:
• Değişim 1'de çekilen ihlaller: Sporcular bu cezayı herhangi bir ekipmana
dokunmadan çekerler. Hakem sporcuların değişim noktalarında bulunacak,
düdük çalacak, sarı kart gösterecek ve cezanın süresini tutacaktır;
• Bisiklet ceza alanında çekilen ihlaller: düdük çalarak, sarı kart göstererek,
İngilizce olarak sporcunun numarasını söyleyip "Drafting cezası, bir sonraki ceza
alanında durmak zorundasın" diyerek. Hakem, sporcunun ceza bildirimini
almasını sağlamalıdır.
• Koşu ceza alanında çekilen ihlaller: sporcunun numarasını, ardından birden
fazla ihlal olması durumunda "x" + bir sayı ve Koşu ceza alanında asılı bir tahta
üzerinde ihlalin özelliğini gösteren bir harf kodunu göstererek cezaları
sporculara bildirmelidir. Bu tahtayı kontrol etmek sporcunun
sorumluluğundadır (Aşağıdaki harf kodlarına bakınız):
D

İnme Çizgisi İhlali

E

S
M

Yüzme Davranışı
Binme Çizgisi İhlali

L
V

Ekipman
Dışında
Çöp atma
Diğer ihlaller

Kutu

3.5. Zaman cezası çekerek uygulanacak prosedür:
a) Zaman cezasını uygulayan Hakem, cezanın sebebini belirtmek zorunda değildir;
b) Mavi veya sarı kart verildiğinde, sporcu hakemin talimatlarını takip edecektir;
c) Değişim 1’de zaman cezası (bu noktaya kadar olan ihlaller için):
(i) Hakem, ceza alan sporcu pozisyonuna geçerken elinde sarı kart tutacaktır.
Sporcuya, ekipmanlarından herhangi birine dokunmadan değişim alanında durması
söylenecek, hakem süre tutmaya başlayacaktır. Sporcu ekipmanlarından birine
dokunur veya çıkarırsa, Hakem sporcudan cihaza dokunmayı bırakmasını isteyecek
ve süre duraklatılacaktır. Sporcu kurala uyduğunda sayım devam eder;
(ii) Ceza süresi tamamlandığında, Hakem "Git " diyecek ve sporcu yarışmaya devam
edebilecektir.
d) Bisiklet ceza alanındaki zaman cezası:
(i) Cezalandırılan sporcunun yarış numaraları bisiklet ceza alanında gösterilmez.
Bildirimin alınmasından sonra parkurdaki bir sonraki ceza alanına gitmek sporcunun
sorumluluğundadır;
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(ii) Ceza alan sporcu ceza alanına girer, bisikletten iner ve Hakeme yarış numarasını,
çekilecek ceza sayısını ve alınan kart(lar)ın rengini bildirir. Zaman cezası, sporcunun
yukarıda belirtilenlerin tümüne uyması ile başlar ve Hakem "Git " dediğinde biter.
Sonra sporcu yarışmaya devam edebilir. Sporcu bölgeden ayrılırsa, Hakem
sporcunun geri dönmesini isteyecek ve süre duraklatılacaktır. Sporcu söyleneni
yaptığında sayım devam eder;
(iii) Bisiklet ceza alanındayken, sporcular yalnızca sporcunun bisikletinde veya
üzerinde bulunan yiyecek ve/veya suyu tüketebilir;
(iv) Sporcuların bisiklet ceza alanındaki cezaları çekerken tuvaleti kullanmaları
yasaktır. Tuvaleti kullanırken ceza süresi duraklatılacaktır;
(v) Bisiklet ceza alanında ceza çekerken ekipman üzerinde ayarlamalar yapmak veya
her türlü bisiklet bakımını yapmak yasaktır.
e) Koşu ceza alanındaki zaman cezası:
(i) Zaman cezası verilen sporcular, ceza alanında durup durmama ve cezayı
tamamlama veya finişe devam etme kararı verme seçeneğine sahiptir. Durulmaması
halinde finiş çizgisi geçildiğinde diskalifiye olunur. Sporcu daha sonra cezaya itiraz
edebilir. Sadece itiraz başvurusunda bulunulması durumunda kanıtlar sunulacaktır.
(ii) Ceza alan sporcuların yarış numaraları ceza alanında bir tahtada açıkça gösterilir;
(iii) Ceza alan sporcu ceza alanına girer ve Hakeme yarış numarasını ve çekeceği ceza
sayısını bildirir. Zaman cezası, sporcunun yukarıda belirtilenlerin tümüne uyması ile
başlar ve Hakem "Git" dediğinde biter. Bundan sonra sporcu yarışmaya devam
edilebilir. Sporcu bölgeden cezayı tamamlamadan ayrılırsa, Hakem sporcunun geri
dönmesini isteyecek ve süre duraklatılacaktır. Sporcu söylenene uyduğunda sayım
devam eder;
(iv) Ceza alan sporcunun numarası ceza çekildikten sonra tahtadan çıkarılır;
(v) Ceza alan bir sporcu, cezasını koşunun herhangi bir turunda çekebilir;
(vi) Bayrak yarışmaları için ceza, yarışmanın kendi bölümünü henüz tamamlamamış
herhangi bir takım üyesi tarafından çekilebilir;
(vii) Sporcu ceza alanına aşağıdaki şekilde ulaşmadan önce, cezalar tahtaya
asılmalıdır:
• 1 turlu koşuda, sporcu 1. turdaki ceza alanına ulaşıncaya kadar;
• 2 turlu koşuda, sporcu 1. turdaki ceza alanına ulaşıncaya kadar;
• 3 turlu koşuda, sporcu 2. turdaki ceza alanına ulaşıncaya kadar;
• 4 turlu koşuda, sporcu 2. turdaki ceza alanına ulaşıncaya kadar;
• 5 turlu koşuda, sporcu 3. turdaki ceza alanına ulaşıncaya kadar;
• vb.
(viii) Bayrak müsabakaları için takımın son üyesi, koşunun ilk yarısını tamamlamadan
önce cezalar tahtaya asılmalıdır. Bu andan sonra asılan cezalar geçersizdir.
(ix) Yarışmanın ikinci yarısında meydana gelen ihlaller için, zaman cezası yerinde
çekilecektir.
3.6. Diskalifiye:
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a) Genel:
(i) Diskalifiye, sınırlı olmamak üzere tekrarlanan bisiklet draft ihlalleri ve/veya
tehlikeli veya sportmenlik dışı davranışlar gibi, ağır kural ihlalleri için uygun bir
cezadır;
b) Değerlendirme:
(i) Zaman ve koşullar izin verirse, bir Hakem aşağıdakileri yaparak bir diskalifiye
değerlendirmesi yapacaktır:
• düdük çalarak;
• Kırmızı kart göstererek;
• Sporcunun numarasını (İngilizce olarak) söyleyip ve "Diskalifiye" diyerek;
• Güvenlik nedenleriyle, bir Hakem, diskalifiye kararını geciktirmek zorunda
kalabilir.
(ii) Finiş alanındaki beyaza tahtada sporcunun numarasını göstererek sporcular
cezaları hakkında bilgilendirilecektir;
(iii) Sporcu yarışı bitirdikten sonra ve ceza tahtaya asılmamışken gerçekleşen
diskalifiyeler konusunda sporcu ve/veya Ulusal Federasyon ile irtibata geçilip bilgi
verilmesi gerekir. Sporcu veya Ulusal Federasyon itiraz etmek isterse Teknik
Delegeye 5 gün içinde cevap vermelidirler.
c) Diskalifiye Sonrası Prosedür:
(i) Hakem diskalifiye kararı verirse, sporcu yarışmayı bitirebilir (bırakabilir)
3.7. Men:
a) Genel:
(i) Askıya alma, sınırlı olmamak üzere, hileli ihlaller veya tekrarlanan tehlikeli veya
sportmenlik dışı davranışlar gibi çok ağır bir kural ihlali için uygun bir cezadır;
(ii) Askıya alınmış bir sporcu, men süresi boyunca World Triathlon yarışmalarına
veya World Triathlon’ne bağlı Ulusal Federasyonlar tarafından onaylanan
yarışmalara katılmayacaktır.
b) Değerlendirme:
(i) Başhakem, eylemin tüm detayları ve sporcunun askıya alınma önerisinde
bulunma nedenlerini içeren bir raporu World Triathlon Tahkim Kurulu’na ne
sunacaktır. Bu rapor, yarışmadan sonraki bir hafta içinde World Triathlon Genel
Sekreterine sunulacaktır. World Triathlon Genel Sekreteri etkilenen Ulusal
Federasyonları bilgilendirecektir.
c) Askıya alınmalar, World Triathlon Tahkim Kurulu tarafından ihale bağlı olarak üç
(3) ay ile dört (4) yıl süreler için değerlendirilecektir.
d) World Triathlon Dopingle Mücadele Kurallarının ihlal edilmesine dayanan askıya
almalar: Eğer men işlemi bir Dopingle Mücadele Kural İhlali ise, sporcu federasyonu ile
World Triathlon, IOC veya GAIFS kurumlarının karşılıklı olarak birbirini tanıdığı hiçbir
sporda yarışamaz.
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e) Men Sebepleri:
(i) Askıya alınabilecek ihlallerin bir listesi Ek K'da açıklanmıştır.
f) Disiplin Bildirimi:
(i) Bir sporcu askıya alındığında, World Triathlon ilgili Ulusal Federasyona 30 gün
içinde yazılı olarak bildirecektir;
(ii) Tüm men işlemleri World Triathlon bülteninde ilan edilecek ve IOC'ye ve ilgili
taraflara iletilecektir.
3.8. İhraç:
a) Genel:
(i) İhraç edilen sporcular, World Triathlon yarışmalarına veya World Triathlon'a bağlı
Ulusal Federasyonlar tarafından onaylanan yarışmalara ömür boyu
katılmayacaklardır.
b) İhraç Sebepleri:
(i) Bir sporcu, ceza olarak askıya alınmayı doğuran kural ihlallerinin tekrarı
durumunda ömür boyu ihraç edilecektir;
(ii) Dopingle Mücadele Kural İhlali nedeniyle İhraç: İhracın nedeni Dopingle
Mücadele Kural İhlali ise, sporcu, federasyonu ve World Triathlon, IOC veya
SportAccord’un karşılıklı olarak tanıdıkları başka bir sporda yarışamaz.
c) Disiplin Bildirimi:
(i) Bir sporcu ihraç edildiğinde, World Triathlon ilgili Ulusal Federasyona 30 gün
içinde yazılı olarak bildirir;
(ii) İhraçlar, World Triathlon bülteninde ilan edilecek ve IOC'ye ve ilgili taraflara
iletilecektir.
3.9. İtiraz Hakkı:
a) Ceza alan sporcular, drafting ihlali hariç olmak üzere itiraz etme hakkına sahiptir.
3.10. Hakların iadesi:
a) Askıya alındıktan sonra, hakların iadesi için bir sporcunun World Triatlon Tahkim
Kurulu’na başvurması gerekir.
Kış Triathlon yarışmasında, koşu ceza alanının yerini kayak ceza alanı alır.
Duatlon ve Aquatlon yarışmalarında koşu ceza alanı koşucu ceza alanı anlamına gelir.
* Koşu etabının ikinci yarısında.
4. YÜZME:
4.1. Genel kurallar:
a) Sporcular kendilerini suda ilerletmek için herhangi bir kulaç türünü kullanabilirler.
Ayrıca su içinde dik veya yatay durabilirler. Sporcuların her yüzme turunun
başlangıcında ve sonunda zeminden itiş yapmalarına izin verilir;
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b) Sporcular öngörülen yüzme parkurunu takip etmelidirler;
c) Sporcular şamandıra veya sabit tekne gibi cansız bir nesneyi tutarak dipte durabilir
veya dinlenebilir;
d) Acil bir durumda, sporcu bir kolunu başının üstüne kaldırmalı ve yardım çağrısı
yapmalıdır. Resmi yardım sağlandıktan sonra sporcunun yarışmadan çekilmesi gerekir;
e) Sporcular su içindeki alanlarını sportif olarak koruyabilirler:
(i) Sporcuların yüzmede yanlışlıkla temas ettiği ve sonrasında hemen ayrıldıkları
durumda ceza uygulanmayacaktır;
(ii) Sporcuların yüzmede temasta bulunması ve bir sporcunun ayrılmadan diğer
sporcunun ilerlemesini engellemeye devam etmesi durumunda, bu işlem zaman
cezasına neden olur;
(iii) Sporcuların, ilerlemesini engellemek, haksız avantaj elde etmek ve potansiyel
olarak zarar vermek için başka bir sporcuyu kasıtlı olarak hedef alması diskalifiye ile
sonuçlanacaktır ve potansiyel men veya ihraç edilme konusunda World Triathlon
Tahkim Kurulu’na bildirilir.
(iv) Ek olarak, Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi, Dünya Triatlon Kupaları, Dünya
Triatlon Para Serisi veya Dünya Triatlon Para Kupaları için, bir sporcu bir takvim
yılında bu kuralı iki kez ihlal ettiği için cezalandırılırsa, bu yarışmacı. Yukarıda
belirtilenlerden bir sonraki etkinliğe kabul edilmeyecektir. Bu yaptırım üçüncü,
dördüncü veya müteakip ihlal için de geçerlidir.
f) Su kalitesiyle ilgili kurallar bölüm 10'da belirtilmiştir.
4.2. Wetsuit Kullanımı:
a) Wetsuit kullanımı aşağıdaki tablolara tabidir:
Elit, U23, Yıldız ve Genç sporcular:
Yüzme uzunluğu
Yasak
1500 m’ye kadar
20 0C ve üstü
1501 m ve daha uzun
22 0C ve üstü

Zorunlu
15.9 0C ve altı
15.9 0C ve altı

En küçüğünden 55-59 kategorisine kadar Yaş Grubu:
Yüzme uzunluğu
Yasak
1500 m’ye kadar
20 0C ve üstü
1501 m ve daha uzun
22 0C ve üstü

Zorunlu
15.9 0C ve altı
15.9 0C ve altı

60-64 kategorisinden en yaşlıya kadar Yaş Grubu:
Yüzme uzunluğu
Tüm mesafeler
4.3. Suda Maksimum Kalış:
Yüzme uzunluğu

Yasak
24.6 0C ve üstü

Elit, U23,
Gençler

Zorunlu
15.9 0C ve altı

Yıldızlar ve Yaş Gurubu
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300 m’ye kadar
301m – 750 m – 31 0C’nin
altında
301m – 750 m – 31 0C’nin
üstünde
750m – 1500m
1501m – 3000m
3001m – 4000m

10 dakika
20 dakika

20 dakika
30 dakika

20 dakika

20 dakika

30 dakika
1 saat 15 dakika
1 saat 45 dakika

1 saat 10 dakika
1 saat 40 dakika
2 saat 15 dakika

4.4. Değişiklikler:
a) Yüksek veya düşük sıcaklıklarda yüzme mesafesi bu tabloya göre kısaltılabilir veya hatta
iptal edilebilir:
Su
Orijinal
Sıcaklığı
yüzme
32.9ºC- 31.9ºC- 30.9ºC- 14.9ºC- 13.9ºC- 12.9ºC- 11.9ºC- 11.0ºC
mesafe 33.0ºC
üstü
32.0ºC 31.0ºC 15.0ºC 14.0ºC 13.0ºC 12.0ºC 11.0ºC altı
si
300m’y İptal
e
kadar
750m
1000m
1500m
1900m
2000m
2500m
3000m
3800m
4000m

İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

Orijin
al
mesa
fe
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

Orijin
al
mesa
fe
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m

Orijin
al
mesa
fe
750m
1000m
1500m
1900m
2000m
2500m
3000m
3800m
4000m

Orijin
al
mesa
fe
750m
1000m
1500m
1900m
2000m
2500m
3000m
3000m
3000m

Orijin
al
mesa
fe
750m
1000m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m
1500m

Orijin
al
mesa
fe
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m
750m

Orijin
al
mesa
fe
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

İptal

İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

b) Su sıcaklığı 22ºC'nin üzerinde olduğunda tablodaki sıcaklıklar olduğu gibi
uygulanmalıdır. Su sıcaklığı 22ºC veya altında ve hava sıcaklığı 15ºC veya altında
olduğunda, su sıcaklığı değeri aşağıdaki tabloya göre ayarlanacaktır:
Hava Sıcaklığı (Tüm değerler ºC’dir)
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

22

18.5

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

İptal

21

18.0

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

İptal

20

17.5

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

İptal

19

17.0

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

İptal

18

16.5

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

İptal

S
ı
c
a
k
l
ı
ğ
ı

S
u

(*)
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17

16.0

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

İptal

İptal

16

15.5

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

İptal

İptal

İptal

15

15.0

14.5

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

İptal

İptal

İptal

İptal

14

14.0

14.0

13.5

13.0

12.5

12.0

İptal

İptal

İptal

İptal

İptal

13

13.0

13.0

13.0

12.5

12.0

İptal

İptal

İptal

İptal

İptal

İptal

c) Diğer hava koşulları gerektiriyorsa, yani şiddetli rüzgârlar, şiddetli yağmur, değişen
sıcaklık, akıntı vb., Teknik Delege, Tıbbi Delege (varsa) ile istişare ederek yüzme
uzunluğunun sınırlarını uyarlayabilir veya wetsuit kullanımına ilişkin hükümler kabul
edebilir. Nihai karar, starttan bir saat önce verilecek ve Teknik Delege tarafından
sporculara açıkça bildirilecektir;
d) Akuatlon müsabakaları için (normalde koşuya yüzerek koş), Yarış Organizasyon
Komitesi, su sıcaklığının 22 ° C'nin altında olması beklenen bir koşuya planlamalıdır.
Koşuya yüzmeye çalışan bir aquatlonun planlandığı yerlerde, ancak yarışma gününde
su sıcaklığı 22 ° C'nin altındaysa, format koşuya dönüşecek;
e) Yarışma gününde etkinliğin başlamasından bir saat önce su sıcaklığı alınmalıdır.
Parkurun ortasında ve yüzme parkurundaki diğer iki alanda 60 cm derinlikte
alınmalıdır. Ortalama ölçülen rakamın 27 ° C veya altında olması durumunda, ölçülen
en düşük sıcaklık, resmi su sıcaklığı olarak kabul edilecektir. Ortalama ölçülen rakam
27 ° C'nin üzerinde olduğunda, ölçülen en yüksek sıcaklık resmi su sıcaklığı olarak kabul
edilecektir.
4.5. Start Pozisyonu Seçimi: (Elit/U23/Yıldızlar/Gençler kategorilerindeki sporcular):
a) Müsabakaya başlamadan önce, sporcular start numaralarının sırasına göre
sıralanırlar. Bir Teknik görevli, her sporcuya teker teker starta geçmesini
emredecektir.;
b) Sporcular dubaya girdiklerinde doğrudan seçilen numaralarına giderler ve başlama
prosedürüne kadar başlangıç öncesi çizginin gerisinde kalmaya devam ederler.
Başlangıç Pozisyonu Seçme işlemi sırasında seçilen bir pozisyon hiçbir sporcu
tarafından değiştirilemez. Bir sporcu birden fazla başlangıç pozisyonunu işgal edemez.
Teknik Delege, sıralamanın olmadığı durumlarda veya diğer olağanüstü haller
nedeniyle bu işlemi iptal etmeye ve yarış numaralarına göre start pozisyonlarını
belirlemeye karar verebilir.
c) Start Çizgisi Hakemleri her sporcunun yarış numarasını ve seçilen başlangıç
pozisyonunu not eder;
d) Başlama Pozisyonu Seçimi, her sporcu başlangıç pozisyonundayken sona erer.
4.6. Start Prosedürünün Seçimi (Yaş Grubu):
a) Aynı dalgadan sporcular ön start alanında grup olarak bir arada olacaklardır.
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b) Teknik bir görevli, sporcuların başlangıç alanına hareket etmelerine izin verecek ve
bu süreci güvenli tutmak için akışı kontrol edecektir.
c) Sporcular kullanılmayan herhangi bir pozisyonu seçecektir. Teknik Yetkililer, sporculardan
start çizgisinin kalabalık alanlarından boş alanlarına geçmelerini isteyebilir.
4.7 Start Prosedürü:
a) Başlangıç, büyük bir sporcu grubu birlikte başladığında toplu bir başlangıçtır.
Herhangi bir yarışma ve kategoride kullanılabilir.
b) Tüm sporcular pozisyonlarını aldıktan sonra (Başlangıç Çizgisi Teknik Yetkilileri
tarafından onaylanıp not ediir) ve tüm Oyun Alanının başlamaya hazır olduğu
onaylandıktan sonra "Yerlerinize!" anonsu yapılır ve sporcular başlangıç çizgisine
ilerler (üzerine basmadan);
c) Anonstan sonra herhangi bir zamanda korna çalınarak start sinyali verilecektir.
Sporcular suya ulaşana kadar ilk şamandıraya doğru dümdüz ilerleyeceklerdir.
d) Başlatma prosedüründe yer alan Teknik Yetkililer şunlardır:
● Start Teknik Görevlileri, "On your markas!- Yerlerinize!" anonsunu yapmaktan
ve start ve yanlış start sinyali vermekten sorumludur;
● Yanlış Çıkış Teknik Görevlileri, çıkışı net bir şekilde görebilmek için başlangıç
alanının her iki yanında dururlar.
e) Yanlış çıkış: Birkaç sporcunun start kornasından önce ileri doğru hareket ettiği
yanlış bir start durumunda, Baş Hakem, sporcuların önceden seçilmiş
pozisyonlarına geri dönmelerini gerektiren start kornasını birçok kez çalacaktır.
Bu, çıkış çizgisi teknik görevlileri tarafından kontrol edilecek ve start prosedürü
yeniden başlayacaktır. Yanlış Start görevlileri yanlış bir başlangıcı belirtmek için
Baş Hakeme bayrakla işaret verecektir. Tüm sporcular start kornasından hemen
sonra yarışa başlama fırsatına sahip olmadığında da hatalı çıkış ilan edilebilir;
f) Erken başlayanlarla geçerli başlangıç: Birkaç sporcunun erken başlaması
durumunda yarışma devam edebilir, Yanlış Başlangıç Teknik Yetkilileri çıkışın
geçerli olduğuna karar verebilir. Erken başlayanları belirlemek için bir
fotoğraf/video kamera kullanılabilir. Erken başlayanlar Geçiş 1'de bir zaman cezası
alacaklardır. Bayrak yarışlarında, zaman cezası takımın ilk sporcusu tarafından
uygulanmalıdır;
g) Yaş Grubu etkinlikleri için farklı dalgalar halinde toplu start organize edilebilir.
Farklı Yaş Grubu kategorileri aynı dalgada gruplanabilir. Çok sayıda sporcu içeren
Yaş Grubu kategorileri bölünebilir, bu durumda sadece aynı Yaş Grubu
kategorisindeki sporcular aynı dalgada olacaktır.
h) Sporcunun atandığı dalgadan önce herhangi bir dalgada başlayan sporcular
diskalifiye edilecektir.
i) Belirlenen dalgaya geç kalan sporcuların, Start Teknik Görevlisinin onayına
ihtiyaçları olacaktır. Sporcunun başlangıç saati, atandığı dalganın başlangıç saati
olacaktır.
4.8 Start prosedürü (Aralıklı Start Sistemi):
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a) Birlikte yarışan farklı sporcu gruplarına farklı zamanlarda başlangıç verildiğinde bir
aralıklı başlangıç tanımlanır. Tipik olarak PTWC ve PTVI etkinliklerinde kullanılır.
b) Sporcular zamanında start çizgisinde olmakla sorumludur;
c) Tüm startı kaydetmek için bir video kamera kullanılacaktır;
d) Start Hakemleri, kendi saati ile Zaman Tutan hakemlerin saatlerini senkronize
etmekten sorumludur;
e) Start Hakemleri, tüm sporculara doğru zamanlarında başlamasını sağlamalıdır. .
Starttaki ihlallerin ayrıntılarını kaydetmekten sorumlu bir yardımcı, start yapan
sporcunun yakınında olmalıdır. Müsabaka Jürisinin geç başlamanın mücbir sebep
kaynaklı olduğuna karar vermesi halinde, sporcuların gerçek start zamanı hem
elektronik olarak hem de elle kaydedilmelidir;
f) Sporcular start alanına çağrılacak ve hakemlerin talimatlarına göre start
pozisyonlarını alacaklardır;
g) Start zamanından 10 dakika önce, tüm sporcuların start alanında hazır olmaları
gerekir;
h) Start zamanından beş dakika önce, tüm sporculardan start alanındaki
pozisyonlarını almaları istenecektir;
i) Start zamanlarından bir dakika önce, sporculardan suya girmeleri veya start
çizgisine yaklaşmaları istenecektir;
j) Tüm sporcular pozisyonlarını aldığında, ''start prosedürü'' başlatılacaktır. ''On your
Marks! - Hazır ol! " ifadesi ile seslenilecektir;
k) Start sinyali (korna) tam olarak dalganın start zamanında duyulacaktır;
l)

''Geçerli bir start'' içinde olan ''erken start yapan'' bir sporcu start çizgisine geri
çağrılmaz;

m) Erken start yapanlar Değişim 1’de zaman cezası alırlar;
n) “Start prosedürü”ne başlamadan önce herhangi bir zamanda başlayan veya
kendilerinin belirlenmediği bir dalgada başlayan bir sporcu diskalifiye edilir;
o) Kendileri için belirlenmiş olan dalgalara geç kalan sporcular, başlamak için Start
Hakeminin onayını almalıdır;
p) Sporcunun start zamanı, belirlenen dalganın start zamanıdır ve start saatinde ayar
yapılamaz.
4.9 Start prosedürü (Zamana Karşı Start Sistemi):
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a) Zamana karşı start sistemi, aynı müsabakada yarışan sporcuların belirlenen start
saatlerinde yarışa başlayacakları zaman tanımlanır. Tipik olarak, zamana karşı
niteleyici aşamaları olan olaylarda kullanılır.
b) Sporcular, zamanında start çizgisinde olmaktan sorumludur;
c) Tüm startı kaydetmek için bir video kamera kullanılacaktır;
d) Start Hakemleri, kendi ve Zaman Destekçilerin saatlerini senkronize etmekten
sorumludur;
e) Start Hakemleri, tüm sporculara doğru zamanlarında başlama şansı vermelidir.
Starttaki ihlallerin ayrıntılarını kaydetmekten sorumlu bir yardımcı, start alan
sporcunun yakına yerleştirilmelidir. Yarışma Jürisinin geç başlamasının mücbir
sebeplerden kaynaklandığına karar vermesi durumunda, sporcuların gerçek
başlama zamanı hem elektrikli hem de elle zamanlama ile not edilmelidir;
f) Sporcular start sırasına göre sıralanır. Sporcuların başlama saatlerinden en az 2
dakika önce başlama öncesi alanda bulunmaları gerekir;
g) Start zamanından 15 ve 5 saniye önce starter tarafından sporculara starta kalan
süre bilgisi verilir;
h) Start Hakemi, bir elektronik/manuel kornayı kullanarak start zamanını anons
eder;
i) Yarışmaya start zamanından önce başlayan sporcular start çizgisine geri çağrılır.Bunu
yapmayan sporcular diskalifiye edilecektir. Start zamanlarından sonra başlayan
sporcuların, devam etmek için Start Hakeminin onayını almaları gerekir. Bu sporcuların
start zamanı, startta atanan Start zamanı olacaktır.
4.10 Start Prosedürü (Rolling Start Sistemi)
a) Hareketli başlangıç, sporcuların belirli bir zaman aralığında herhangi bir anda başlangıç
çizgisini geçebildikleri zaman tanımlanır. Sporcunun zamanı, sporcu başlangıç çizgisini
geçtiğinde başlayacaktır. Bu start sistemi, toplu katılımı olan uzun mesafeli
müsabakalar için uygundur. Draft yasak müsabakalarda, uzun mesafeli olmasalar
bile veya start koşullarının sporculara yüzmeye güvenli bir start yapmasını
sağlayan geniş bir alana sunmadığı yerlerdekullanılabilir.İki varyasyon vardır:
(i)
Belirlenen başlama zamanları ile Rolling Start: Sporcular, önceden
belirlenmiş zaman dilimlerinde, bireysel veya en fazla beş sporcuya kadar gruplar
halinde, sırasız olarak başlayacaklardır.
(ii)

Sürekli Rolling Start: Sporcular yarışa sürekli bir akışla başlar.

b) Bu sistem sadece Yaş Grubu yarışmaları için geçerlidir.
c) Toplu bir start olmayacaktır.
d) Start Hakemi start prosedürünü herhangi bir zamanda durdurabilir.
e) Startta olay olması durumunda herhangi bir sporcunun Start zamanını Start Hakemi
belirler.
f) Bir sporcunun iki veya daha fazla start zamanı kaydedilirse, geçerli start zamanı
birincisi olacaktır.
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g) Herhangi bir dalgada kendisi için belirlenen zaman aralığından önce başlayan
sporcular diskalifiye edilecektir.
h) Belirlenen zaman aralığına geç kalan Sporcuların Start Teknik Görevlisinin onayına
ihtiyaçları olacaktır. Sporcunun başlama zamanı, tanımlanan zaman aralığındaki ilk
sporcunun başlama zamanı olacaktır.
4.11 Ekipman:
a) Bone:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

(v)
(vi)
(vii)

Tüm sporcular yüzme etabı sırasında numaralandırılmış resmi yarışma
bonesi giymelidir;
Bir Aquatlon etkinliğinde sporcular resmi yarışma bonesini ve
gözlüklerini ilkkoşu etabı sırasında taşıyabilir ve değişim alanında giyebilir;
Numaralandırılmış boneler World Triathlon veya Yerel Yarışma Komitesi
tarafından sağlanır;
Bir sporcunun iki bone giymek istemesi durumunda, ikinci bone markasız
olmalı ve sporcuların diziliş prosedürü başladığı andan itibaren resmi bone
dışta olmalıdır;
World Triathlon/Yerel Yarışma Komitesi tarafından öngörülenlerin
haricinde,resmi bone üzerinde hiçbir sponsor logosuna izin verilmez;
Sporcular bonelerde hiçbir şekilde değişiklik yapamaz;
Resmi bonenin takılmaması ya da resmi bonede değişiklik yapılması
diskalifiyede dahil olmak üzere bir ceza ile sonuçlanabilir.

b) Trisuitler:
(i) Sporcular, Wetsuite izin verilmeyen yüzmeler için onaylı trisuit giymelidir. Eğer
sporcular birden fazla trisuit giymek isterse, her ikisinin de spesifikasyonlara uygun
olması gerekir.
(ii) Trisuitler % 100 tekstil malzemeden olmalıdır. Bu malzemeler dokuyarak ve/veya
örerek bir kumaş oluşturmak için kullanılan doğal ve/veya sentetik, tek ve birleşik
olmayan ipliklerden oluşan malzemeler olarak tanımlanır (bu, genellikle poliüretan
veya neopren gibi kauçuklanmış bir materyale sahip olmayan naylon veya likradan
yapılan giysileri ifade eder);
(iii) Wetsuit kullanımı yasaklandığında, kolların herhangi bir bölümünü kapatan
giysiler ve dizlerin altını kapatan giysiler de yasaktır. 2.8.c) (iii)’de açıklanan istisnalar
hariçtir.
(iv) Trisuitler, İzin Verilen Kimlik Tanımlamaları ile İlgili Geçerli Kılavuza uymak
zorundadır.
c) Swimskinler:
(i) Swimskinler, standart mesafe ve daha kısa müsabakalar haricinde yüzme
mesafesinden sonra çıkarılabilir.
(ii) Swimskinler % 100 tekstil malzemeden olmalıdır. Bu malzemeler dokuyarak
ve/veya örerek bir kumaş oluşturmak için kullanılan doğal ve/veya sentetik, tek ve
birleşik olmayan ipliklerden oluşan malzemeler olarak tanımlanır (bu, genellikle
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poliüretan veya neopren gibi kauçuklanmış bir materyale sahip olmayan naylon
veya likradan yapılan giysileri ifade eder);
(iii) Swimskinler, orta ve uzun mesafeli müsabakalar için İzin Verilen Kimlik
Tanımlamaları ile İlgili Geçerli Kılavuzun wetsuit bölümüne uygun olmalıdır.
d) Wetsuitler:
(i) Wetsuitlerin kalınlığı hiçbir yerde 5 mm’den fazla olamaz. Eğer wetsuit iki parça
halinde yapılırsa, üst üste binen bölgelerdeki birleşik kalınlık 5 mm kalınlık sınırını
aşamaz; +/- 03 mm tolerans kabul edilebilir. Zorunlu olduğunda wtsuit en azından
gövdeyi örtmelidir;
(ii) Sporcu için bir avantaj oluşturan veya başkaları için risk oluşturan itme gücü
sağlayan aletler yasaktır;
(iii) Wetsuitlerin en dış kısmı, yüzerken sporcuların vücuduna sıkıca oturacaktır;
(iv) Bir wetsuit yüz, eller ve ayaklar hariç vücudun herhangi bir yerini kapatabilir.
(v) Fermuarın uzunluğu ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur.
(vi) Wetsuitler, İzin Verilen Kimlik Tanımlamaları ile İlgili Geçerli Kılavuza uygun
olmalıdır.
e) Yasak Ekipmanlar:
(i) Sporcular aşağıdakileri kullanmamalı veya giymemelidir:
• Yapay itme cihazları;
• Yüzdürme Donanımı ;
• Eldivenler;
• Wetsuit kullanımı zorunlu olmadıkça çoraplar;
• Wetsuit veya wetsuitin her hangi bir kısmının wetsuit kullanımının yasak
olduğu durumda kullanılması
• Sertifikalı olmayan mayolar;
• Şnorkel;
• Resmi yarış numaraları (sadece Wetsuite izin verilmeyen yüzme)
• Kulak koruma tıkaçları hariç, kulaklara takılan veya kulakları kapatan
kulaklık(lar) veya teknik kulak tıkaçları;
• Şişirilebilir yüzme güvenlik malzemesi (Şamandıra). Eğer yerleştirilmemişlerse,
sporcu yarıştan çekilmelidir.
(ii) Kendileri veya diğer sporcular için tehlike teşkil eden mücevherler. (Sporculardan
bu tür eşyaları çıkarmaları istenebilir)
5 BİSİKLET:
5.1. Genel kurallar:
a) Sporcular aşağıdakileri yapamaz:
(i) Diğer sporcuları engellemek;
(ii) Çıplak gövde ile bisiklet sürmek;
(iii) Bisiklet olmadan ilerlemek.
(iv) Yarışma sırasında girişi yapılan bisikletten farklı bir bisiklet kullanmak.
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b) Tehlikeli Davranış:
(i) Bir Hakem tarafından aksi belirtilmediği sürece, sporcular yarışmaya özel trafik
düzenlemelerine uymak zorundadır;
(ii) Güvenlik nedeniyle yarış alanını terk eden sporcular, herhangi bir avantaj elde
etmeden alana geri dönmek zorundadır. Bu eylem nedeniyle bir avantaj elde
edilirse, sporcu Yaş Grubu Sporcuları için değişim alanında ve diğer herkes için koşu
ceza alanında çekilmek üzere bir zaman cezası alır.
(iii) Tehlikeli sürüş cezalandırılabilir. Buna, sınırlı olmamak üzere, bir sporcuyu yanlış
taraftan geçmekte dahildir.
5.2. Ekipman:
a) Genelde, yarışma sırasında ve ayrıca alışma oturumları ve resmi eğitim sırasında,
mevcut yılın 1 Ocak tarihi itibariyle UCI kuralları geçerli olacaktır:
(ii) Draft serbest triatlon ve duatlon yarışmaları için UCI yol yarışı kuralları;
(iii) Draft yasak triatlon ve duatlon yarışmaları için UCI zamana karşı kuralları;
(iv) Kış triatlonu, kros triatlon ve kros duatlon yarışmaları için UCI Dağ Bisikleti (MTB)
kuralları.
b) Bisiklet, eşit çapta iki tekerleğe sahip insan gücüyle çalışan bir araçtır. Ön tekerlek
yönlendirilebilir olmalıdır; arka tekerlek, pedallardan ve bir zincirden oluşan bir sistem
üzerinden sürülmelidir. Bisikletlerde aşağıdaki bölümlerde belirtilen aşağıdaki
özellikler bulunacaktır:
c) Draft serbest yarışmalar için. Elit, U23, Yıldızlar ve Gençler:
(i) Kadrolar:
• Bisikletin kadrosu geleneksel bir tasarımda olacaktır; yani, kadronun her bir
elemanı düz bir çizgi içerecek şekilde üç düz veya konik boru şeklindeki üç
elamandan oluşan ana üçgeninin etrafında yapılacaktır (yuvarlak, oval, yassı,
gözyaşı biçimli veya enine kesitte başka şekilde olabilir). Şasinin elemanları,
bağlantı noktaları aşağıdaki şekli izleyecek şekilde düzenlenmelidir: üst boru,
alın borusunun üstünü sele borusunun üstüne bağlar; sele borusu (buradan sele
uzantısı olacaktır) alt braket kovanına bağlanmalıdır; alt boru, alt braket
kovanını alın borusunun altına bağlamalıdır. Arka üçgenler zincir maşası, sele
maşası ve sele borusunda oluşur ve sele maşası sele borusuna üst borunun
eğimi için belirlenen limitler içindeki noktalarda bağlıdır. Elemanların azami
yüksekliği 8 cm, asgari kalınlık 2,5 cm olacaktır. Asgari kalınlık, zincir maşaları ve
sele maşaları için 1 cm'ye düşürülecektir. Ön çatal elemanlarının minimum
kalınlığı 1 cm olacaktır; bunlar düz veya kavisli olabilir. Herhangi bir borunun
enine kesitinde herhangi iki boyutunun maksimum oranı 1:3'tür;
• Bisiklet, en fazla 185 cm uzunluğunda ve 50 cm genişliğinde olacaktır;
• Bisikletin zeminden zincir tekerlek aksının merkezine kadar ölçüsü 24 cm ila
30 cm arasında olacaktır;
• Zincir tekerlek aksının ortasından geçen dikey bir çizgi ile ön tekerlek aksının
merkezinden geçen dikey bir çizgi arasında en az 54 cm ve en fazla 65 cm mesafe
olacaktır;
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• Kaplama yapmak yasaktır. Hava penetrasyonu direncini azaltmak için
düşünülmüş veya bu etkiye sahip olan veya itişi yapay olarak hızlandırmayı
amaçlayan, örneğin koruyucu ekran, gövde şekli kaplamalar veya benzerleri
şeklinde yapıya eklenmiş veya harmanlanmış olan cihazlar yasaktır;
• UCI Yol Yarışları homologasyon etiketine (Kod RD) sahip bisikletlere, bu madde
5.2 c) (i) içindeki önceki fıkralardan herhangi biriyle çelişseler bile, World
Triathlon Draft serbest müsabakalarında her zaman izin verilir.
• UCI Zamana Karşı homologasyon etiketine (Kod TT) sahip bisikletler, yukarıda
listelenen koşullara uymadıkça yasaktır.
(ii) U23 ve Elite müsabakaları için sele pozisyonu:
• Zincir tekerlek aksının ortasından geçen dikey bir çizginin arkasında, erkekler
için en az 5 cm ve kadınlar için 2 cm'den az olmayan selenin en ön noktasına
değen bir dikey çizgi olacak ve sporcu yarışma sırasında sele ayarını bu çizgilerin
ötesine ayarlayamayacaktır.
• E (Femur) ve F (Tibia) arasındaki beklenen oran %56 ila %44 civarındadır.
Sporcunun oranının 50/50'ye yakın olduğu durumlarda, bir istisna dikkate
alınacaktır.
• Bu kuralın istisnaları, sporcunun Ulusal Federasyonu tarafından yarışmadan
30 gün önce aşağıdakilerden oluşan bir panelden istenebilir:
- World Triathlon Teknik Komitesi tarafından belirlenen bir kişi;
- World Triathlon Antrenörler Komitesi tarafından belirlenen bir kişi;
- World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi tarafından belirlenen
bir kişi.
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(iii) Geleneksel olmayan veya olağandışı bisikletler:
• World Triathlon Teknik Komitesine Yarışmadan en az 30 gün önce onay için
detaylar sunulmadığı sürece, geleneksel olmayan veya olağandışı bisikletler
veya ekipmana izin verilmeyecektir.
• World Triathlon kurallarının diğer tüm kriterlerinin karşılanması şartıyla,
görüntüler dahil ekipmanın tüm detayları World Triathlon Teknik Komitesine
verilmelidir. İlgili prosedür Ek P'de belirtilmiştir.
• Daha önce gönderilen tüm ekipmanların bir kataloğu, kabul edilip edilmediğini
veya reddedildiğini gösteren bir onayla birlikte web sitesinde sunulacaktır.
World Triathlon web sitesinde, onay için ekipman göndermek isteyen sporcular
için bir form bulunmaktadır.
(iv) Logolar ve yarış numarası etiketleri:
• Sporcunun bisikletinde yalnızca bisikletle ilgili ürünlerin logoları
görüntülenebilir;
• Logolar, bisiklet kadrosu üzerine bisiklet yarış numarasının yerleştirilmesine
müdahale edemez veya engel olamaz;
• Sporcunun tam adı veya soyadı veya adının ve soyadı ilk harfleri, bisiklet
üzerinde bir defa, bisikletin yatay çubuğunda veya koltuğun mili üzerinde,
maksimum 10cm2 boyutunda görünebilir.
• World Triathlon ya da Yerel Yarışma Komitesi tarafından verilen bisiklet yarış
numarası etiketleri, bisiklet üzerine, talimatlara göre ve herhangi bir değişiklik
yapılmadan yerleştirilmelidir;
d) Draft yasak müsabakalar ve Yaş Grubu Draft serbest müsabakaları için:
(i) Kadrolar:
• Bisiklet, en fazla 185 cm uzunluğunda ve 50 cm genişliğinde olacak;
• Bisiklet zeminden zincir tekerlek aksının merkezine kadar 24 cm ila 30 cm
arasında ölçüm yapacaktır;
• Zincir tekerlek aksının ortasından geçen dikey bir çizgi ile ön tekerlek aksının
merkezinden geçen dikey bir çizgi arasında en az 54 cm ve en fazla 65 cm olacak;
• Bisikletin kadrosu, geleneksel bir tasarımda olmalı, yani düz veya konik boru
biçimli elemanların kapalı bir çerçevesinin etrafına inşa edilmiş (yuvarlak, oval,
yassı, yassı, gözyaşı biçimli veya başka bir kesitte olabilir). Elmas şeklinin
etrafında yapılmış (sele alt borusu olmadan) veya alt boru/üst boru kesiminin
üstünde bağlanmayan bir arka üçgeni bulunan bisikletler kabul edilebilir sayılır.
UCI Zamana Karşı homologasyon etiketine sahip bisikletlere (Kod TT), bu 5.2 d)
(i) maddesinde önceki fıkralardan herhangi biriyle çelişse bile, World Triathlon
Draft yasak müsabakalarında her zaman izin verilir.
(ii) Sele konumu:
• Zincir tekerlek aksının ortasından geçen dikey bir çizginin arkasında, erkekler
için en az 5 cm ve kadınlar için 2 cm'den az olmayan selenin en ön noktasına
değen bir dikey çizgi olacak ve sporcu yarışma sırasında sele ayarını bu çizgilerin
ötesine ayarlayamayacaktır.
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(iii) Geleneksel olmayan veya olağandışı bisikletler:
• World Triathlon Teknik Komitesine Yarışmadan en az 30 gün önce onay için
detaylar sunulmadığı sürece, geleneksel olmayan veya olağandışı bisikletler
veya ekipmana izin verilmeyecektir. World Triathlon kurallarının diğer tüm
kriterlerinin karşılanması şartıyla, görüntüler dahil ekipmanın tüm detayları
World Triathlon Teknik Komitesine verilmelidir. İlgili prosedür Ek P'de
belirtilmiştir. Daha önce gönderilen tüm ekipmanların bir kataloğu, kabul edilip
edilmediğini veya reddedildiğini gösteren bir onayla birlikte web sitesinde
sunulacaktır. World Triathlon web sitesinde, onay için ekipman göndermek
isteyen sporcular için bir form bulunmaktadır.
(iv) Logolar ve yarış numarası etiketleri:
• Sporcunun bisikletinde yalnızca bisikletle ilgili ürünlerin logoları
görüntülenebilir;
• Logolar, bisiklet kadrosu üzerine bisiklet yarış numarasının yerleştirilmesine
müdahale edemez veya engel olamaz;
• Sporcunun tam adı veya soyadı veya adının ve soyadı ilk harfleri, bisiklet
üzerinde bir defa, bisikletin yatay çubuğunda veya koltuğun mili üzerinde,
maksimum 10cm2 boyutunda görünebilir.
• World Triathlon ya da Yerel Yarışma Komitesi tarafından verilen bisiklet yarış
numarası etiketleri, bisiklet üzerine, talimatlara göre ve herhangi bir değişiklik
yapılmadan yerleştirilmelidir;
e) Tekerler:
(i) Hiçbir tekerlekte onu hızlandırabilecek herhangi bir mekanizma bulunamaz;
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(ii) Tubular lastikler iyi yapıştırılmalı, mandal kolları göbekler üzerinde sıkıca
kapatılmalı ve tekerlekler kadroya düzgün şekilde sabitlenmelidir;
(iii) Her tekerlekte bir fren bulunmalıdır;
(iv) Tekerlekler, sadece, varsa, resmi tekerlek istasyonlarında değiştirilebilir;
(v) Tekerlek istasyonundaki Hakemler, sporcuya uygun tekeri verecektir. Çataldaki
çarkı değiştirmek sporcunun sorumluluğudur. Diğer sporcular veya takımlar için özel
olarak belirlenmiş tekerlekler kullanılamaz;
(vi) Elit, U23, Yıldızlar ve Gençler Draft serbest yarışmalarında, güncel UCI onaylı
standart dışı tekerler listelerinde bulunan tekerlerin kullanılmasına izin verilir. (Her
iki liste de geçerlidir, biri 1 Ocak 2016'dan önce ve diğeri bu tarihten sonra
onaylanan tekerlekleri içerir) Bu listede bulunmayan tekerlekler aşağıdaki kriterlere
uymalıdır:
• Lastik dahil maksimum 70 cm ile minimum 55 cm arasında bir çap;
• Her iki tekerlek de eşit çapta olmalıdır;
• Tekerleklerde en az 20 metal tel olmalıdır;
• Maksimum jant boyutu her tarafta 25 mm olacaktır.
• Jant alaşım olmalıdır;
• Tüm bileşenler tanımlanabilir ve ticari olarak temin edilebilir olmalıdır.
(vii) Yaş Gurubu Draft serbest yarışmalarında, tekerlerin aşağıdaki özelliklere sahip
olması gerekir:
• Tekerleklerde en az 12 tel bulunmalıdır;
• Disk tekerleklerine izin verilmez.
(viii) Draft yasak yarışmalar için arka tekerlekte kapaklara izin verilir. Bununla
birlikte, sert rüzgar gibi güvenlik nedenleriyle Teknik Delege bu maddeyi
değiştirebilir.
f) Gidon:
(i) Elit, U23, Yıldızlar ve Gençler Draft serbest yarışmalarında, aşağıdaki gidon
kuralları geçerli olacaktır:
• Sadece geleneksel drop gidonlara izin verilir. Gidonlar takılı olmalıdır;
• Köprü dahil olmak üzere klipsler, fren kollarının en öndeki hattını
geçmemelidir;
• Clip-ons aerobarların sağlam bir fabrika çıkışı köprüsü olması veya birbirine
dokunmaları gerekir;
• Clip-ons aerobarlara fren kolları veya dişli kolları takılmamalıdır. Clip on’un
en yüksek noktası ile dirsek desteğinin en alt iç kısmı arasındaki yükseklik farkı
10 cm'yi aşamaz;
• Su şişeleri ve su şişesi tutucular gidon veya Clip-ons aerobar üzerine monte
edilemez.
• 1 Ocak 2023'ten itibaren clip on’lara izin verilmeyecektir.
(ii) Yaş Grubu Draft serbest yarışmalarında, aşağıdaki gidon kuralları geçerli
olacaktır:
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• Sadece geleneksel drop gidonlara izin verilir. Gidonlar takılı olmalıdır;
• Clip-ons aerobarlara izin verilmez.

(iii) Draft yasak yarışmalar için gidonlarda aşağıdaki kurallar uygulanır:
• Sadece ön tekerleğin ön kenarının dışına taşmayan gidonlara ve Clip-ons
aerobarlara izin verilir. İki parça halindeki Clip-ons aerobar köprülenmesi
gerekmez. Tüm boru uçlarının tapalı olması gerekir.
g) Kasklar:
(i) Kasklar, World Triathlon’ya bağlı bir Ulusal Federasyon tarafından tanınan bir
ulusal akredite test kurumu tarafından onaylanmalıdır;
(ii) Sporcu bisiklete bindiğinde kask tüm resmi faaliyetlerde kullanılmalıdır: yarışma,
alışma ve eğitim seansları;
(iii) Çene kayışı dahil kaskın herhangi bir parçasında değişiklik yapılması veya kaskın
herhangi bir kısmının, dış kabı dahil çıkarılması yasaktır;
(iv) Kask her zaman güvenli bir şekilde sabitlenmeli ve her zaman düzgün şekilde
takılmalı kaskın altına giyilen herhangi bir giysi varsada , sporcu bisiklete sahipken,
yani bisiklet ayağının başlangıcında bisikletin askıdan çıkarılıp bisiklet ayağının
sonunda bisikletlerini askıya yerleştirinceye kadar geçen süre zarfında uygun şekilde
takılı olmalıdır.
(v) Bir sporcu herhangi bir nedenden dolayı bisikleti parkurdan çıkarırsa, sporcu,
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bisiklet parkuru rotası sınırının dışına çıkıncaya ve bisikletten ininceye kadar kaskını
açamaz veya çıkaramaz; ve bisiklet parkuruna geri dönmeden önce veya bisiklete
tekrar binmeden önce kaskını kafasına sağlam bir şekilde tutturması gerekir;
(vi) World Triathlon veya Yerel yarışma Komitesi tarafından sağlanan kask yarış
numarası etiketleri, herhangi bir değişiklik yapılmadan kaskın önüne ve her iki
tarafına yerleştirilmelidir. Başka etiketlere izin verilmez;
(vii) Sayının net bir şekilde görülebilmesi için resmi kask numarası etiketinin
etrafında 1,5 cm'lik bir boşluk olmalıdır;
(viii) Kask herhangi bir renkte veya tasarımda olabilir.
h) Platform Pedalları:
(i) Bir düşme durumunda ayakların serbest kalmasını sağlamak için mandal
mekanizması takılması koşuluyla platform pedallarına izin verilir.
i) Disk frenleri:
(i) Disk frenlerine izin verilir.
j) Yasadışı Ekipman:
(i) Yasadışı ekipman şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:
• Kulaklara takılan veya kulakları kapatan kulaklık(lar), teknik kulak tıkaçları veya
akıllı kasklardır;
• Cam kaplar;
• Aynalar;
• Bisiklet veya bisikletin bu kurallarına uymayan kısımları;
• İzin Verilen Kimlik Tanımlamaları ile İlgili Geçerli Kılavuz İlkelere uymayan
• Forma.
• Draft serbest yarışmalar için selenin arkasına yerleştirilmişse su şişeleri.
k) Bisiklet etabında taşınan veya bisiklete eklenen tüm ekipmanlar veya cihazlar,
yarışmadan önce Baş Hakem tarafından onaylanır, güvenli bir şekilde monte edilmeli
ve hiçbir sporcu için tehlike oluşturmamalı veya haksız avantaj sağlamamalıdır;
l) Kameralar ve video kameralar için Baş hakemden onay talep edilmesinin yanı sıra,
alınan tüm görüntüler World Triathlon tarafından kopyalanacaktır. Bu görüntülerin
ticari amaçla kullanılması, World Triathlon’un onayına tabidir.
5.3. Bisiklet Kontrolü:
a) Bisiklet kontrolü 5.2'de listelenen tüm öğeleri içerebilir.
b) Yarışmadan önceki değişim alanına giriş yapılırken gözle bir bisiklet kontrolü
yapılacaktır. Hakemler, bisikletlerin World Triathlon Yarışma Kurallarına uygun
olduğunu kontrol edecektir;
c) Sporcular, bisikletlerinin serbest olması durumunda, Sporcu Brifinginden sonra Baş
Hakemden onay isteyebilir;
d) Her kayıtlı sporcu değişim alanına yalnızca bir bisiklet girişi yapabilir;
e) Tüm Sporcular, Değişim Alanı kapanmadan önce bisikletlerini askıya koymalıdır.
Bunu yapamayan bir sporcu Baş Hakem’e bilgi vermelidir.
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5.4. Tur bindirme:
a) Elit, U23, Yıldızlar, Gençler ve Karışık Bayrak kategorilerinde, bisiklet etabında tur
bindirilen sporcular Hakemler tarafından müsabakadan çekileceklerdir. Sporcu ile en
öndeki sporcu arasındaki mesafe 100 metreden daha yakınsa ve Hakem tur
bindirmenin kesinlikle meydana geleceğinden eminse Hakemler güvenlik nedeniyle bu
kararı alabilir. Bu hüküm, madde 1.5'te belirtilen prosedür izlenerek Teknik Delege
tarafından değiştirilebilir.
5.5. Drafting:
a) Genel kurallar:
(i) Drafting iznine bağlı olarak iki çeşit yarışma vardır:
• Draft serbest yarışmalar;
• Draft yasak yarışmalar.
(ii) Yarışmalar bu tabloya göre Draft serbest veya yasak olacaktır:
Yıldız ve
Genç

U23

Elit

Yaş
Gurubu

Paratri
atlon

TRİATLON

Takım Bayrak

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Serbest

Tüm
seçenekler

Yasak

Serbest

Serbest

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Süper Sprint Mesafe
Srint Mesafe

Serbest

Standart Mesafe
Orta ve Uzun mesafe
DUATLON

Takım Bayrak

Serbest

Serbest

Serbest

Takım
Bayrak

Sprint Mesafe

Serbest

Serbest

Serbest

Tüm
seçenekler

Serbest

Serbest

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Yasak

Standart Mesafe
Orta ve Uzun mesafe

Yasak

AKUATLON

KIŞ TRİATLON
(tüm mesafeler)
KROS TRİATLON VE
DUATLON (Tüm
mesafeler)
AQUABIKE

Serbest
Serbest
Yasak
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b) Draft serbest müsabakalar:
(i) Karşı cinsten sporcudan draft yasaktır;
(ii) Farklı bir turdaki sporcudan draft yasaktır;
(iii) Bir motosiklet veya araçtan draft
yasaktır.c) Draft yasak müsabakalar:
(i) Başka bir sporcunun veya motorlu taşıttan draft yasaktır. Sporcular, başkalarının
draft girişimlerini reddetmelidir;
(ii) Bir sporcunun, başkalarıyla iletişim kurmadan ve birinci olarak gelmeleri
koşuluyla, parkurda herhangi bir pozisyona hakkı vardır. Bir sporcu, bir pozisyon
alırken, temas kurmadan normal hareketler yapabilmesi için diğerlerine makul bir
alan vermelidir. Geçmeden önce yeterli alan bulunmalıdır;
(iii) Drafttan yararlanmak için herhangi bir pozisyondan yaklaşan bir sporcu, drafttan
kaçınmaktan sorumludur;
(iv) Draft yapmak, bisiklet veya aracın draft bölgesine girmektir:
• Orta ve uzun mesafe draft bölgesi: bisiklet draft bölgesi ön tekerleğin ön
kenarından 12 metre uzunluğundaki mesafe olacaktır. Bir sporcu başka bir
sporcunun draft bölgesine girebilir, ancak o bölgeden ilerliyor olduğu
görülmelidir. Başka bir sporcunun bölgesinden geçmek için en fazla 25 saniye
süreye izin verilir. Başarılı olmayan birkaç ardışık geçiş denemesi draft ihlaline
yol açabilir;
• Standart ve daha kısa mesafeli müsabakalarda bisiklet draft bölgesi: bisiklet
draft bölgesi ön tekerleğin ön kenarından 10 metre uzunluğundaki mesafe
olacaktır. Bir sporcu başka bir sporcunun draft bölgesine girebilir, ancak o
bölgeden ilerliyor olduğu görülmelidir. Başka bir sporcunun bölgesinden
geçmek için en fazla 20 saniye süreye izin verilir. Başarısız birkaç ardışık geçiş
denemesi, draft ihlaline yol açabilir.
• Motosiklet draft bölgesi: bir motosikletin arkasındaki draft bölgesi 15 metre
uzunluğunda olacaktır. Bu, Draft serbest müsabakalar için de geçerlidir;
• Araç draft bölgesi: Bir aracın arkasındaki draft bölgesi 35 metre uzunluğunda
olacak ve bisiklet etabındaki her araç için geçerli olacaktır. Bu, Draft serbest
müsabakalar için de geçerlidir.
(v) Bisiklet draft alanına giriş: Bir sporcu aşağıdaki durumlarda bir bisiklet draft
alanına girebilir:
• Eğer sporcu draft bölgesine girerse ve geçme manevrasında ayrılan süre
içerisinde ilerlerse;
• Güvenlik nedeniyle;
• Bir yardım istasyonundan veya değişim alanından 100 metre önce ve sonra;
• Keskin bir dönüşte;
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• Teknik Delege, dar şerit, inşaat, servis yolu veya diğer güvenlik nedenlerinden
dolayı parkurun bir bölümünü hariç tutarsa.
(vi) Geçme:
• Başka bir sporcunun ön tekerleği kendi tekerinin önünde olan bir sporcu
geçilmiş olur;
• Geçilen bir sporcu, geçen sporcunun draft bölgesinden sürekli olarak geriye
doğru ilerleyerek, geçen sporcunun draft bölgesinden ayrılmalıdır. Geçilmiş bir
sporcu tarafından draft bölgesinden ayrılmadan önce tekrar geçme drafting
ihlaline neden olacaktır;
• İzin verilen zamandan daha uzun bir süre boyunca geçen sporcunun draft
bölgesinde kalan geçilmiş sporculara drafting ihlali verilir;
• Sporcular parkurun yan tarafından kalmalı ve bloke edici bir olay
yaratmamalıdır. Engelleme, geride kalan bir sporcunun, parkurda zayıf bir
şekilde yerleşmiş olan lider durumdaki sporcu nedeniyle geçememe
durumudur;
• Teknik Delege brifing sırasında sporculara bisikletlerine binerken hangi tarafa
geçmeleri gerektiğini söyler.
(vii) Sağdan trafik yol kurallarının geçerli olduğu müsabakalar için aşağıdaki
şemalara bakınız.

5.6. Drafting için cezalar:
a) Yasak ilan edilmiş bir yarışmada draft çıkarmak yasaktır;
b) Hakemler, draft yapan sporculara bir zaman cezası alacaklarını bildirir. Bu bildirim
açık ve net olmalıdır;
c) Cezalı sporcunun bir sonraki ceza alanında durması ve yarışma mesafesine bağlı
olarak belirli bir süre orada kalması gerekir. Sprint mesafesi için bir dakika, standart
mesafe için iki dakika ve orta ve uzun mesafe için beş dakika;
d) Bir sonraki ceza alanında durmak sporcunun sorumluluğundadır. Durmaması
halinde diskalifiye edilecektir;
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e) İkinci draft ihlali, standart veya daha kısa mesafeli müsabakalarda diskalifiyeye yol
açacaktır;
f) Üçüncü draft ihlali orta ve uzun mesafeli müsabakalarda diskalifiyeye yol açacaktır;
g) draft ihlallerine itiraz edilemez.
5.7. Bloklama :
a) Sporcular parkurun yan tarafında kalmalı ve diğer sporcuları parkurda bloke ederek
tehlike oluşturmamalıdır. Blokede bir sporcunun arkasında bulunan bir sporcu
parkurdaki yerinin iyi olmaması nedeniyle en öndeki sporcu tarafından geçilemez.
Bloke eden sporculara bir sonraki bisiklet ceza alanında çekilmek üzere sarı kart
gösterilecektir.

5.8. Binme pozisyonları:
a) Kollar veya dirsekler gidon veya kol dayanağı ile temas halindeyken eller klip barları
kavrayacaktır;
b) Aşağıdaki kural, kliplere izin verilmemesi ile bağlantılıdır ve 1 Ocak 2023'te yürürlüğe
girecektir: Sürüş pozisyonu, yalnızca aşağıdaki destek noktalarının olmasını gerektirir:
pedallardaki ayaklar, gidondaki eller ve seledeki oturak;
c) Ayrıca draft yasak yarışlarda ön kollar gidon üzerinde destek noktası olarak kullanılabilir.
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Şekil 1 Tüm yaraşlarda izin verilen pozisyonlar:

Şekil 2: Sadece draft yasak yarışlarda izin verilen pozisyon:

Şekil 3: Tüm yarışlarda yasak pozisyonlar:

6.KOŞU:
6.1. Genel kurallar:
a.) Sporcular:
(i) Koşacak ya da yürüyecek;
(ii) Resmi yarış numarasını giyecek (her zaman Yaş Gurubu müsabakalarında
geçerlidir. Diğer müsabakalar için Teknik Delege zorunlu kılabilir ve sporcular yarış
brifinginde bilgilendirilir);
(iii) Ağır gitmeyecek;
(iv) Çıplak bir gövde ile koşmayacak;
(v) Bisiklet kaskı takılı iken koşmayacak;
(vi) Viraj manevralarında yardımcı olmak için direkler, ağaçlar veya diğer sabit
elemanları kullanmayacak;
(vii) parkur üzerinde veya parkur kenarında eşliklerinde yarışmacı olmayan bir
sporcu, takım üyesi, takım yöneticisi ya da diğer tavşan atletler bulunmayacak;
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(viii) kendilerinden bir veya daha fazla tur önde olan sporcularla birlikte koşmayacak
ve/veya onlardan tempo almayacaktır (Yalnızca Elit, U23, Yıldızlar, Gençler
sporcuları ve Paratriatletler için uygulanabilir).
6.2. Finiş tanımı:
a.) Bir sporcu gövdesinin herhangi bir kısmı finiş çizgisinin ön kenarını geçtiğinde finiş
yapmış olarak değerlendirilecektir.
6.3. Güvenlik kuralları:
a.) Parkurda kalma sorumluluğu sporcuya aittir. Hakemlerce veya Sağlık personelince
kendileri veya başkaları için tehlike arz ettiği düşünülen herhangi bir sporcu
yarışmadan çıkarılabilir;
b.) Bitiş çizgisinde sporcuların yanında yarışmacı olmayan herhangi bir kişi bulunamaz.
6.4. Yasadışı Ekipman:
a.) Kulaklara takılı olan veya kulakları örten kulaklıklar veya teknik kulak tıkaçları;
b.) Cam kaplar;
c.) World Triathlon'nun Kimlik Belirleme Kurallarıine uymayan forma.
d.) Koltuk değnekleri, bastonlar, direkler veya kollarla iterek veya çekerek ilerlemeye
yardımcı olacak herhangi bir alet. 17. bölümde para triatletler için özel düzenleme yer
almaktadır.
7. DEĞİŞİM ALANI:
7.1. Genel kurallar:
a.) Tüm sporcuların bisiklet ayağının başlamasından önce bisikletlerinin askıdan
çıkardıkları andan bisiklet ayağının bitiminden sonra bisikletlerini askıya koymalarına
kadar olan sürede kasklarını sağlam bir şekilde takmaları gerekir;
b.) Sporcular yalnızca kendileri için belirlenmiş olan bisiklet askılarını kullanmalı ve
bisikletlerini de bu askılara koymalıdırlar:
(i) Geleneksel bir bisiklet askısı için, bisiklet aşağıdaki gibi askıya konmalıdır:
• İlk değişim alanı için: selenin ön kısmı yatay çubuğa asılı olarak ve ön tekerlek
değişim alanı şeridinin ortasına bakacak şekilde dik bir konumda. Hakemler
istisna uygulayabilirler;
• İkinci değişim alanı için: Herhangi bir yönde, gidonun her iki tarafında, her iki
fren kolu veya sele askı numarasının veya isim plakasının 0,5 m içerisinde.
Bisiklet, başka bir sporcunun ilerlemesini bloke etmeyecek veya
engellemeyecek şekilde askıya konmalıdır.
(ii) Bireysel bisiklet askısı durumunda, bisiklet birinci değişim alanında arka
tekerlekten, ikinci değişim alanında herhangi bir tekerlekten askıya asılmalıdır.
c.) Sporcular, yarışmada daha sonraki bir aşamada kullanılacak tüm ekipmanı sepete
0,5 mesafe içinde yerleştirmelidir. Bir sepet yoksa, 0,5 m askı numarası veya isim
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plakasının hemen altında zemindeki noktadan ölçülecektir. Varsa, sepet askı
numarasından veya isim plakasından 0,5 m mesafe içinde olmalıdır. Halihazırda
kullanılan tüm ekipman, verilen ilgili numaralı sepete yerleştirilmelidir; pedallara takılı
kalabilecek olan bisiklet ayakkabıları hariçtir. Ekipmanın bir kısmı sepetin içinde
olduğunda ekipman sepete atılmış sayılır. Yalnızca yarışma sırasında kullanılacak
ekipman değişim alanında bırakılabilir. Yarışmaya başlamadan önce diğer tüm eşya ve
ekipman kaldırılmalıdır;
d.) Bir sporcunun bir duatlonda ikinci koşuda aynı ayakkabıları kullanmak istemesi
durumunda, bunların birinci değişim alanında sepete konulmasına gerek yoktur.
Ancak, yarışma sırasında herhangi bir zamanda zemin üzerinde sadece bir çift koşu
ayakkabısı bulunabilir. Koşu ayakkabıları sporcu sepetinin 0,5 m yakınında olmalıdır
(askı numarası/isim plakası).
e.) Birinci değişim alanında(T1), bisiklet ayakkabısı, gözlük, kask ve diğer bisiklet
ekipmanları bisikletin üzerine yerleştirilebilir;
f.) Sporcular değişim alanında diğer sporcuların ilerleyişini engellememelidir;
g.) Sporcular, değişim alanında başka bir sporcunun ekipmanına müdahale
etmemelidir;
h.) Bisiklet etabı dışında, değişim alanı içinde bisiklet kullanılamaz. Binme ve inme
çizgileri değişim alanının bir parçasıdır;
i.) Sporcular, bisikletlerine, binme çizgisinden sonra zemine tam bir ayak teması
yaparak binmelidirler.
j.) Sporcular, bisikletlerinden, inme çizgisinden önce zemine tam bir ayak teması
yaparak inmelidirler.
k.) Değişim alanındayken (binme çizgisinden önce ve inme çizgisinden sonra) bisiklet
sadece sporcunun elleriyle itilebilir.
l.) Binme veya inme manevrası sırasında sporcu ayakkabılarını veya diğer ekipmanlarını
kaybederse, bunlar Hakemler tarafından toplanacak ve ceza uygulanmayacaktır.
m.) Çıplaklık veya uygunsuz teşhir yasaktır;
n.) Sporcular değişim alanının akış bölgelerinde duramazlar;
o.) Değişim alanındaki işaretleme pozisyonları yasaktır. İşaretleme amacıyla kullanılan
işaretler, havlular ve nesneler kaldırılacak ve sporculara bilgi verilmeyecektir;
p.) Sporcu ilk etabı tamamlarken kask kayışı değişim bölgesinde çıkarılmamalıdır.
8. YARIŞMA KATEGORİLERİ:
8.1. Dünya Şampiyonaları:
a.) World Triathlon, bu tabloda gösterilen mesafe, formatta ve kategorilerde Dünya
Şampiyonaları düzenleyebilir:
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Elite

U23

Junior

Age-Group

Para triathlon

TRİATLON
Evet (U23/Yıldız ile birlikte
veya ayrı)

Takım Yarışı

Evet

Eleme

Evet

Super Sprint Mesafe

Evet

Evet

Evet

Evet

Sprint Mesafe

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Standard Mesafe

Evet

Evet

Evet

Evet

Orta Mesafe

Evet

Evet

Evet

Uzun Mesafe

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

DUATLON
Takım Yarışı

Evet

Sprint Mesafe

Evet

Evet

Standard Mesafe

Evet

Yes

Orta Mesafe

Evet

Evet

Evet

Uzun Mesafe

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet
Evet

AQUATLON
Standard Mesafe

Evet

Long Mesafe

Evet

Evet

Evet

KIŞ TRIATLONU ve KIŞ DUATLONU
Takım Yarışı

Evet

Evet

Sprint Mesafe
Standard Mesafe

Evet
Evet

Evet

KROS TRIATHLON VE kROS DUATLON
Takım Yarışı

Evet

Evet

Sprint Mesafe
Standard Mesafe

Evet
Evet

Evet

Evet
Evet

Evet

AQUABIKE
Standard Mesafe

Evet

Uzun Mesafe

Evet
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b.) Ulusal Federasyonlar ve Kıta Konfederasyonları, bu kategorilerin her birini Ulusal
ve Kıta Şampiyonalarına dahil etmeye teşvik edilmelidir.
c.) Ulusal Federasyonlar ve Kıta Konfederasyonları, 15 yaş ve altı için süper sprint ve
daha kısa mesafelerde Ulusal ve Kıtasal Şampiyonalar düzenleyebilir. Hangi yaşların
gruplandırılacağına ilişkin karar sırasıyla Ulusal Federasyon ve Kıta
Konfederasyonu'nun sorumluluğundadır.
9. ÖDÜLLER:
9.1. Ödül Parası:
a.) Genel kurallar:
(i) World Triathlon Yarışmaları için para ödülü, Ek H'de belirtildiği gibi, World
Triathlon Para Ödülü Yüzde Dağılımına göre, kadınlar ve erkekler arasında miktar ve
derinlik açısından eşit olarak dağıtılacaktır.
(ii) Ödül parası, kazananın puan kesme yüzdesinden bağımsız olarak ödenecektir.
9.2. Ödüller:
a.) Herhangi bir yarışmada birinci, ikinci veya üçüncü sırayı alan sporcu veya takım
üyelerine resmi bir madalya (altın, gümüş, bronz) verilir;
b.) Ayrıca, takımlar birinci, ikinci ve üçüncü pozisyonlar için madalya ve/veya kupa
alabilir.
9.3. Birleşik müsabakalarda/kategorilerde Ödüller ve Puanlar:
a.) Birlikte gerçekleşen müsabakalar veya aynı dalgada birlikte yarışan farklı
kategorilerde, ödüller, para ödülü ve puanlar aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:
Birlikte
gerçekleşen Madalyalar
müsabakalar
Elit ve U23
- Herkes için Elit madalyaları
- U23 için U23 madalyaları
Elit, U23 ve Yıldız
- Herkes için Elit madalyaları
- U23 için U23 madalyaları
Yıldızlar
için
Yıldız
madalyaları
U23 ve Yıldız
- U23 için U23 madalyaları
Yıldızlar
için
Yıldız
madalyaları
Tüm kategoriler
- Herkes için Elit madalyaları
- Kategorilere göre kategori
madalyaları
Diğer
kıtalardan - Kıta sporcuları için madalya
sporcularla Triatlon Kıta
Şampiyonlukları

Para ödülleri

Puanlar

- Genel

- Genel

- Genel

- Genel

- Genel

- Genel

- Genel

- Genel

- Herkes alabilir

Kıta
sporcuları
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Diğer
kıtalardan - Kıta sporcuları için madalya
sporcularla Çoklu Spor
Kıta Şampiyonlukları
Kıta Kupaları
Genel

- Herkes alabilir

- Genel

- Genel

World
Triathlon
puanları: genel
- Kıta puanları:
kıta sporcuları

b.) Diğer kıtalardan gelen sporcular, yarışmanın ev sahibi kıtadaki sporcularla dolu
olmaması şartıyla Kıta Şampiyonalarına katılabilir. Bu durumda puanlar ve madalyalar,
ev sahibi kıtanın sporcularına gider, ancak para ödülü sporculara genel sonuçlarda
dağıtılır. Bu paragrafın istisnaları, Dünya Serisinin bir parçası olan Duatlon ve Uzun
Mesafe Triatlon Kıta Şampiyonalarıdır: Bu durumda puanlar genel sonuçlara dağıtılır.
10. MÜSABAKALAR:
10. A. Müsabakalar: Güvenlik ve çevre:
10.1 Su kalitesi:
a.) Teknik Delege, akıntının hızına bağlı olarak yüzme bölümünün mesafesini değiştirebilir
veya hatta yüzmeyi iptal edebilir.
b.) Su kalitesi:
(i) Yüzme parkurunda üç farklı yerden toplanan su numuneleri ayrı ayrı analiz edilecek ve
en kötü sonuçlar yüzmenin yapılıp yapılmayacağını belirleyecektir. Farklı su türlerinde
aşağıdaki değerlerin tolerans seviyesinin altında olması durumunda yüzmeye izin
verilecektir:
● Deniz ve geçiş suyu:
− PH 6 ile 9 arasında;
− Entero-cocci 100 ml'de 100'den fazla değil (ufc/100ml);
− Escherichiacoli E. Coli 100 ml'de 250'den fazla değil (ufc/100ml);
− Red Tide Algal çiçeklenmesinin olumlu görsel kanıtlarının olmaması.
● İç su:
− PH 6 ile 9 arasında;
− Entero-kok 100 ml'de 200'den fazla değil (ufc/100ml);
− Escherichiacoli E. Coli 100 ml'de en fazla 500 (ufc/100ml);
− 100.000 hücre/ml'den fazla olmayan Mavi-Yeşil Algal çiçeklenme/pislik (siyanobakteri)
varlığı. Bu test yalnızca Mavi-Yeşil Algal çiçeklenmesinin pozitif görsel kanıtı olması
durumunda gereklidir. Hızlı pislik oluşumu potansiyeli nedeniyle, günlük sıhhi muayene,
LOC Medikal Direktörü tarafından, müsabakadan iki hafta önce, pislik oluşumuna meyilli
alanda zorunludur. Hiçbir pisliğin görünmediği, ancak suyun güçlü yeşilimsi renk
değişikliği, bulanıklık gösterdiği ve şeffaflığın 0,5 m'den az olduğu durumlarda,
siyanobakteri testi yapılmalıdır.

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

51

● Tüm birimler ufc/100 ml veya nmp/100 ml olmalıdır. (ufclllColony Oluşturan Birimler:
nmplll En Olası Sayı)
(ii) Su kalitesi testi yukarıda belirtilen tolerans sınırlarının dışında değerler gösterirse,
Dünya Triatlon Tıp ve Dopingle Mücadele Komitesi izin vermedikçe yüzme iptal
edilecektir.
10.2 Su kalitesi bilgisi ve karar verme akışı:
a.) Su Kalitesi Verileri:
(i) Dünya Triatlon kurallarına göre, LOC, yüzme parkurunun üç konumundan alınan su kalitesi
testlerini sunmalıdır:
● yarışmadan 2 ay önce;
● Yarışmadan 7 gün önce;
● sadece istatistiksel amaçlar için etkinliğin ilk yarışma gününde.
(ii) Bununla birlikte, sonuçların teslimi, laboratuvarın kullandığı metodolojiye bağlı olarak 48
saat ile 96 saat arasında değişebilir. Numune alımından yedi gün sonra alınan sonuçlar
kabul edilmeyecektir;
(iii) Bu nedenle, yalnızca mevcut koşulları %100 yansıtmayan verilere dayanarak rekabet
gecikmesi kararı verilmesi tavsiye edilmez.
(iv) Ek olarak Olimpik ve Paralimpik Oyunlar için su numunelerinin toplanması şu şekilde
yapılacaktır:
● İlk müsabakadan on gün önce, son müsabakadan iki gün sonrasına kadar, Olimpiyat
Oyunlarından ve Paralimpik Oyunlarından bir, iki ve üç yıl öncesine kadar günde bir
test.
● İlk müsabakadan on gün öncesinden son müsabakadan iki gün sonraya kadar,
Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarında sabah ve akşam olmak üzere her gün
iki kez.
● Sonuçlar numunenin alınmasından itibaren 24 saat içinde teslim edilecektir
b.) Uygulanabilir süreç:
(i) Aşağıdakileri birleştirerek karar vermeye rehberlik etmesi için DSÖ tarafından önerilen
etkinliğin yağmurlu koşullar altında gerçekleştiği durumlarda ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere yaklaşımı kullanılır:
(ii) sıhhi muayene;
(iii) su kalitesi analizi;
(iv) hava tahminleri.
c.) Sıhhi muayene:
(i) Aşağıdakilerin değerlendirilmesi:
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● Yağların olmaması ve fenol kokusu;
● Suyun renginin anormal bir şekilde değişmemesi;
● Suyun bir metreden fazla görünürlüğü (bu sadece doğal koşullardan
kaynaklandığında daha az olabilir);
● Çok fazla çöp bulunan bir yer, kahverengi fareler için ideal bir ortam olabilir;
● Bir fabrikadan soğutma suyunun tahliyesi;
● Kanalizasyon deşarjı veya evlerin ve teknelerin meydana gelmesi;
● Kuş kolonileri;
● Alg patlaması.
d.) Su Kalitesi Bilgi Akışı:
(i) Dünya Triatlon/LOC Su Kalitesi Danışma Grubu aşağıdakiler tarafından temsil edilir:
● Dünya Triatlon Tıp Komitesi;
● Dünya Triatlon Teknik Delegesi;
● Dünya Triatlon Tıp Delegesi (varsa);
● Dünya Triatlon Takım Lideri (varsa);
● Dünya Triatlon Spor Departmanı (Proje Yöneticisi dahil);
● LOC Yarış Direktörü;
● LOC Medikal Direktörü.

f.) Su Kalitesi Karar Matrisi (Deniz ve Değişim Suyu)
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Sıhhi kontrol Düşük
kategorisi
Orta
(dışkı etkisine Yüksek
yatkınlık)

Son
iki
sonuç
E.
Coli
0
<250
Enterekok<
1000
1
1
2

Son sonuç
E.Coli:2505000
Enterekok:
100-2000
2
2
3

Son
iki
sonuç
E.Coli:2505000
Enterekok:
100-2000
2
3
3

Son sonuç
E.
Coli
>5000
Enterekok>
2000
4
4
4

*ufc/100ml
(i) Seviyeler için anahtar:
• 1 = 'Çok İyi Su Kalitesi': (E. Coli <250 veya Enterekok <100) sıhhi muayene veya
öngörülen şiddetli yağmur sırasında görsel kirlilik yok veya potansiyel olarak var;
• 2 = 'İyi Su Kalitesi': (E. Coli <250 veya Enterekok <100) sıhhi muayene veya
öngörülen şiddetli yağmur sırasında düşük görsel kirlilik;
• 2 = 'İyi Su Kalitesi': (E. Coli: 250 ila 500 veya Enterokok 100 ila 200), sıhhi
muayene veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında görsel kirlilik yok veya
potansiyel olarak var;
• 3 = “Normal Su Kalitesi': (E. Coli: 250 ila 500 veya Enterokok 100 ila 200), sıhhi
muayene veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında düşük görsel kirlilik;
• 4 = 'Kötü Su Kalitesi': (E. Coli> 1000 veya Enterokok> 400), sıhhi muayene
sırasında görsel kirlilik ve/veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında potansiyel.
e.) Su Kalitesi Karar Matrisi (iç su)

Sıhhi kontrol Düşük
Orta
kategorisi
(dışkı etkisine Yüksek
yatkınlık)

Son
iki
sonuç
E.
Coli
0
<500
Enterekok<
2000
1
1
2

Son sonuç
E.Coli:50010000
Enterekok:
200-4000
2
2
3

Son
iki
sonuç
E.Coli:50010000
Enterekok:
200-4000
2
3
3

Son sonuç
E.
Coli
>10000
Enterekok>
4000
4
4
4

*ufc/100ml
(i) Seviyeler için anahtar:
• 1 = 'Çok İyi Su Kalitesi': (E. Coli <500 veya Enterekok <200) sıhhi muayene veya
öngörülen şiddetli yağmur sırasında görsel kirlilik yok veya potansiyel olarak var;
• 2 = 'İyi Su Kalitesi': (E. Coli <500 veya Enterekok <200) sıhhi muayene veya
öngörülen şiddetli yağmur sırasında düşük görsel kirlilik;
• 2 = 'İyi Su Kalitesi': (E. Coli: 500 ila 1000 veya Enterokok 200 ila 400), sıhhi
muayene veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında görsel kirlilik yok veya
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potansiyel olarak var;
• 3 = “Normal Su Kalitesi': (E. Coli: 500 ila 1000 veya Enterokok 200 ila 400),
sıhhi muayene veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında düşük görsel kirlilik;
• 4 = 'Kötü Su Kalitesi': (E. Coli> 1000 veya Enterokok> 400), sıhhi muayene
sırasında görsel kirlilik ve/veya öngörülen şiddetli yağmur sırasında potansiyel
10.3 Isıya bağlı değişiklikler:
a) Tıbbi Delege veya yoksa, Yarış Medikal Direktörü WBGT endeksini ölçecektir. WBGT aracı ile
tüm ölçümler, yarışmanın başlamasından 3 saat önce başlayarak her 30 dakikada bir bitiş
alanında yapılmalıdır. Cihaz yerden 1,5 m yüksekte doğrudan güneş ışığına maruz
bırakılmalıdır.
b) WBGT endeks değerleri şu şekilde sınıflandırılır:
(i) Wet-Bulb-Globe-Sıcaklık (WBGT) endeksini kullanarak düzenli aralıklarla yerinde çevresel
ısı stresini değerlendirmek ve okumalarının duyurularını sağlamak. Sağlıklı yetişkinler için
egzersiz veya rekabetin modifikasyonu için WBGT seviyeleri, Amerikan Spor Hekimliği
Koleji'nin (2007) tavsiyesine dayanmaktadır.
(ii) Alınan herhangi bir karar, tıbbi yardım düzeyi, tıbbi çadırdaki tesisler, hava koşullarının
ve tahmininin gelişimi, rekabet sezonunun süresi, yarış mesafesi ve kategorisi, sporcunun
kondisyon düzeyi ve sporcuların yaşını dikkate alacaktır. . Etkinlik organizatörleri, iklime
alışmamış veya yeterli eğitim düzeyine sahip olmayan katılımcıların ısı hastalığı için daha
yüksek risk altında olduğunu göz önünde bulundurarak, kitlesel katılım etkinliklerinde
beklenmedik veya mevsimlik olmayan sıcak havalara özellikle dikkat edeceklerdir.
(iii) Yarışlar sırasında, Spor Bilgi Merkezi ve Spor Salonunda hava durumu bilgileri ve WBGT
endeksi sağlanacaktır. Bilgiler, sporcu check-in saatinde Sporcu Salonunda
yayınlanacaktır. WBGT endeksi, mevcut hava koşullarının ısı hastalığı riskini gösteren beş
seviyeli renkli bir bayrak sistemine dönüştürülecektir. Bilgiler yazılı duyuru şeklinde
iletilecektir.

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

55

c) Sprint ve standart mesafe yarışmalarında çok yüksek risk (kırmızı bayrak) olması
durumunda aşağıdakiler dikkate alınacaktır:
(i) LOC ve Sağlık Personeli, özellikle büyük kitlesel katılımlı etkinliklerde, Dünya Triatlon
Etkinlik Organizatörü El Kitabı Tıbbi Hizmetler ve Eforla Isı Hastalıklarını Önleme
belgesinin tüm kurallarına uygun olarak tıbbi yardım sağlayabiliyorsa:
● Standart mesafe yarışları: Sprint mesafesi olarak değiştirin
● Sprint mesafesi yarışları ve altı: başlangıçta planlandığı gibi kalın
(ii) LOC ve Sağlık Personeli, özellikle büyük kitlesel katılımlı etkinliklerde, Dünya Triatlon
Etkinlik Organizatörü El Kitabı Tıbbi Hizmetler ve Egzersiz Sıcaklığı Hastalığını Önleme
belgesinin tüm kurallarına uygun olarak tıbbi yardım sağlayamazsa, yarışma yeniden
planlanmalıdır.
d) Aşırı Risk durumunda sprint ve standart mesafe yarışmaları için (WBGT endeksi:
>32.2°C, Black Flag) yarışma yeniden planlanmalı veya iptal edilmelidir.
e) Orta ve uzun mesafe yarışmaları için, atanan Teknik Delege, atanan Sağlık Delegesi, LOC
Yarış Direktörü, LOC Yarış Tıp Doktoru ve Etkinlik Danışma Grubu Başkanı arasında ısı
karşı önlemlerinin kararlaştırılması için bir toplantı yapılmalıdır. olayın yüksek risk ve aşırı
yüksek risk koşullarında gerçekleşmesinin beklendiği durumlarda uygulanır.

10.4 Yüzme Akımı:
a) Sporcuların düz bir çizgi üzerinde 1,5 m/s veya daha fazla ve herhangi bir noktada
dönmeleri gerektiğinde veya bu açı 90 derece veya daha fazla ise açı 1 m/s veya daha
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fazla bir yüzme akımına karşı yüzdükleri durumda yarış yeniden planlanmalı veya iptal
edilmelidir.
10.5 Fırtına ve yıldırım:
a) Yıldırım, sporcular için acil bir tehdit olabilir. Yarışma alanına yıldırım düşmesi durumunda
ve 8 mil/ 13 km mesafe içerisinde ise yarış durdurulmalı, yarışma yeri boşaltılmalı ve
sporcular güvenli bir alana götürülmelidir.

10.B Müsabakalar: Teknik
10. 6 Dalga startları:
a.) Sporcuların güvenliğini sağlamak için aynı anda start yapan sporcuların sayısı
konusunda sınırlamalar vardır. Teknik Delege, müsabaka koşullarına göre
belirtilenlerden daha düşük sınırlar uygulayabilir:
WTS/
WPS

Elit
U23
Yıldızlar
Gençler
Yarı
final/Final
(herhangi
bir
kategori)
Paratriatlon
Yaş Gurubu

WTS
Büyük
Finali

Dünya
Kupası

Diğer
standa
rt ve
daha
kısa
mesafe
li
triatlo
n

Kros
Triatlo
n–
Tüm
müsab
akalar

Duatlo
n–
Tüm
müsab
akalar

Karışık
Bayrak

70
70
70
70
90

Orta
ve
Uzun
mesafe
li
Triatlo
n–
Tüm
müsab
akalar
100
n/a
n/a
n/a
n/a

55
n/a
n/a
n/a
90

65
70
70
n/a
n/a

65
n/a
n/a
n/a
90

100
100
100
n/a
n/a

100
100
100
n/a
n/a

30
30
30
30
N/A

80
n/a

122
200

80
n/a

52
200

80
500

80
500

80
500

N/A
200

(*) Uzun mesafe triatlonda, su start müsabakalarında ve Teknik Delege onayından
sonra daha büyük start grupları olabilir.
b.) Aynı yaş grubundaki sporcular, aşağıdaki durumlarda iki veya daha fazla dalga
startına bölünebilir:
i.Her iki/tüm dalgada benzer sayıda belirenmiş sporcu olacaktır;
i. Aynı Ulusal Federasyondan sporcular tüm gruplara rastgele bölünecek ve her bir
dalga için benzer sayı belirlenecektir;
ii. Sadece bir sporcusu olan Ulusal Federasyonlar sayıların dengeli kalması için
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herhangi bir dalgaya girilecektir. Aynı ilke, tek sayıda sporcusu olan Ulusal
Federasyonlardan kaynaklanan fazlalık için de geçerli olacaktır;
iii. Şampiyon, hangi dalgada başladığına bakılmaksızın, en hızlı süreye sahip olan
sporcu olacaktır;
iv. Etkilenen Yaş Gruplarının sonuç listesinde süreye göre sıralanmış olarak her iki
dalganın da sporcuları yer alacaktır;
v. Aynı
yaş grubundan sporcuları içeren dalgalar hemen birbiri ardına
programlanacaktır;
vi. Bu dalgalar farklı bir Yaş Grubundan sporcuları içermeyecektir.

10.7 Değişim
a.) Teknik Delege, binme ve iniş hatlarının konumunu belirleyecektir. Her iki hat da geçiş
alanının bir parçası olarak kabul edilecektir.
10.8 Bisiklet:
a.) Teknik Delege tarafından onaylanması kaydıyla bisiklet segmenti mesafesi için %10
tolerans payı kabul edilecektir. Orta ve uzun mesafe yarışlarında bu tolerans %5 ile sınırlıdır;
b.) Asgari sayıda ceza kutusu bulunmalıdır:
● Standart mesafe veya daha kısa etkinlikler: her 10 km'de bir;
● Orta ve uzun mesafe yarışları: her 30 km'de bir.
10.9 Destek ekibi:
a.) Ulusal Federasyon Kotası: Her Ulusal Federasyonun aşağıdaki çizelgelere göre bir
destek takımı kotası vardır. Bir Ulusal Federasyonun 3 veya daha yüksek bir kotası tahsis
edildiğinde, farklı cinsiyetler temsil edilecektir, aksi takdirde kota 1 azaltılacakt.

i. Elit müsabakalar:
Atletler

(i)

1 den 3’e

4 den 6’ya

7 veya fazlası

Antrenörler

2

3

4

Medikal

1

1

1

U23 müsabakaları (U23 diğer kategori ile karıştırılmaz):
Atletler
Antrenörler

1 den 6’ya

7 veya fazlası

2

3

(ii) Yıldız müsabakaları
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Atletler

1 den 6’ya

Antrenörler

7 or more

2

3

1 den 6’ya

7 veya
fazla

2

3

1 den 3’ya

4’ten 6’ya

7 veya
fazla

Antrenörler

2

3

4

Medikal

1

1

1

(iii) Genç müsabakaları:
Atletler
Antrenörler
(iv) Para triahlon müsabakaları:
Atletler

(v) Karışıık takım yarışları:
Team
Antrenörler *
Medikal*

1 veya
fazla
3
1

* Karma Bayrak yarışının ferdi bir müsabaka ile bağlantılı olarak düzenlenmesi
durumunda, ferdi yarış için hali hazırda akredite olmuş delegasyon dikkate alınmalıdır.
(vii) Yaş Grubu etkinlikleri için delegasyon desteği:
Tüm etkinliklerdeki toplam
sporcu sayısı

1 - 50

51 - 100

101 ve üstü

Koçlar

2

4

6

Bisiklet tamircisi/Kayakçı

1

2

2

Tıbbi

1

1

1

NF Temsilcileri *

2

2

2

*Yalnızca etkinlikle birlikte herhangi bir Kongre yapılmaması durumunda.
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b.) Heyet Başkanı:
(i) Her iki cinsiyette de Elit, U23, genç kategorilerinde sporcuları olan Ulusal
Federasyonlara, Dünya Triatlon Serisi Büyük Finali sırasındaki tüm etkinlikler için
antrenör erişimi olan ekstra bir akreditasyon sağlanacaktır.
(ii) Her iki cinsiyette de Elit kategorisinde dört etkinliğin tamamında - Duatlon, Aquatlon,
Kros Triatlon ve Uzun Mesafe Triatlon - sporcuları olan Ulusal Federasyonlara, Çoklu
Spor Dünya Şampiyonaları Festivali sırasında tüm etkinlikler için antrenör erişimi ile
ekstra bir akreditasyon sağlanacaktır.
c.) Destek ekibinin bir parçası olarak kayıtlı tüm personel, görevine göre erişimli bir
akreditasyona sahip alacaktır;
d.) Ulusal Federasyonlar, destek personelini Dünya Triatlon çevrimiçi giriş sistemine
girmekten sorumludur. Dünya Triatlonu, destek personelini etkinlikten yedi gün önce kotaya
göre onaylayacaktır. Bu süreden sonra herhangi bir ekleme yapılmayacaktır.
10.10 Başlangıç saatleri:
a.) Dalgalar arasındaki minimum zaman farkı:
Cinsiyet arası start zamanı Elit/AG start zamanı farkı (2)
farkı
(1)
Kıta Kupası Sprint
45 dakika
1 saat
Kıta Kupası Standart
1 saat 30 dakika
2 saat
Dünya Kupası Sprint
1 saat 45 dakika
1 saat 30 dakika
Dünya Kupası Standart
2 saat 45 dakika
2 saat 30 dakika
Dünya Triatlon Serisi Sprint 1 saat 45 dakika
1 saat 45 dakika
Dünya Triatlon Serisi
2 saat 45 dakika
2 saat 45 dakika
Standart
Duatlon Standart Mesafesi 1 saat 30 dakika
2 saat 30 dakika
Triatlon ve Duatlon Orta 5 dakika
5 dakika
ve
Uzun Mesafe
3x Takım Bayrak
1 saat 45 dakika
Yok
(1) İlk önce erkeklerin veya kadınların müsabakasının başlaması durumuna göre bu
uygulanacaktır.
(2) Elit müsabakalarından sonra başlayan Yaş Grubu dalgaları için geçerli olacaktır. Yaş Grubu
müsabakalarından sonra başlayan müsabakalar, sadece Yaş Grubu müsabakaları bittiğinde
başlayacaktır.
b.) Teknik Delege, kadın ve erkeklerin bisiklet etabında aynı anda bulunmaması koşuluyla
Kıta Kupası ve Duatlon standart mesafe müsabakalarında yukarıda belirtilen farklılıkları azaltma
kararı verebilir;
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c.) Teknik Delege, Kıta Kupaları ve Duatlon standart mesafe müsabakalarında yukarıda
belirtilen farkları, müsabakalardan birinde yarışan sporcu sayısının 10’dan az olması halinde ve
erkek ve kadın sporcular arasında herhangi bir olası drafting durumunu kontrol etmek için
yeterli hakem olması halinde asgari beş dakikaya indirebilir;
d.) Teknik Delege ayrıca, bölüm 1.6'da belirtildiği üzere belirli bir düzenleme talep ederek
farklı start zamanlarını şart koşabilir;
e.) Önceki çizelgede bulunmayan müsabakalar için start zamanlarını yayınlamadan önce
Teknik Delegenin onayı gerekecektir.
10.11 Değiştirilen müsabakalar:(Modifiye)
a.) Mücbir sebeplerden dolayı bir yarışma orijinal formatta düzenlenemezse, Olimpiyat
Yeterlilik Listesi puanları da dahil olmak üzere ilgili tüm sıralamaların puanları, müsabakanın
gerçekleştiği nihai koşullara bağlı olarak azalacaktır:
(i) Yarışma başlangıçta planlanan bir triatlon veya çoklu spor olarak kalır, ancak tüm etapların
herhangi biri World Triathlon Yarışma Kurallarına göre kısaltılırsa, puanların % 100'ü
verilecektir;
(ii)Yarışma, mesafeler ve koşullar açısından World Triathlon Yarışma Kurallarına göre bir
başka World Triathlon çoklu spor müsabakası olursa, puanların% 75'i verilecektir;
(iii) Bir triatlon müsabakası bir duatlon olursa ve yüzmenin yerini iptal edilen yüzme süresine
benzer süreli bir koşu etabı ile değiştirilirse, puanların %75'i verilecektir;
(iv) Yarışma, mesafeler ve koşullar açısından World Triathlon Yarışma Kurallarından
sapmalar içeren başka bir World Triathlon çoklu spor yarışması olursa, puanların %50'si
verilecektir.
10.12 Cut-off süresi:
a.) Teknik Delege, tüm yarışma için veya herhangi bir ara nokta için bir cut-off süresi
belirleyebilir;
b.) Bir cut-off süresi varsa, kayıt kapanmadan en az 30 gün önce ilan edilmelidir.

11. HAKEMLER:
11.1 Genel:
a.) Hakemlerin görevleri, yarışmayı World Triathlon Yarışma Kurallarına uygun olarak
yürütmektir;
b.) World Triathlon Hakemleri şunlardır:
i. Hakemler;
ii. Paratriatlon Özel Hakemleri;
iii. Yarışma Komisyonu Başkanı.
c.) Hakemler, görevli oldukları yarışmanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihinde en
az 19yaşında olmalıdır;
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d.) Bu Yarışma Kurallarına göre bir yarışma düzenlemek için şunların bulunması gerekir:
(i)
Teknik bir Delege; ve
(ii)
Başhakem.
11.2 World Triathlon Hakemleri:
a.) Tüm World Triathlon yarışmalarındaki Hakemler:
11.2.1 World Triathlon Teknik Delegesi, World Triathlon Yarışma Kurallarının ve
World Triathlon Yarışma Organizatörleri El Kitabının tüm hususlarının yerine
getirildiğinden emin olur.
Yerel Organizasyon Komiteleri, Teknik Delegenin yönlendirmeleriyle herhangi bir
zamanda Yarışma koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. Akredite antrenörler
değişiklikler hakkında bilgilendirilecektir;
11.2.2 Yardımcı Teknik Delege, Teknik Delege'ye görevlerinde yardımcı olur;
11.2.3 Başhakem, hakemlerin vize ve yetkilendirilmelerini kontrol eder, sonuçları
imzalayarak resmi hale getirir ve kural ihlalleri konusunda nihai kararları verir;
11.2.4 Yarışma Baş Görevlisi (CRO) tüm Hakemleri atar ve çalışmalarını izler;
11.2.5 Hakemler; Kayıt, Start, Finiş, Değişim Alan(lar)ı, Değişim Öncesi Alan,
Yüzme çıkışı, Yüzme , Bisiklet, Koşu, Tekerlek İstasyonları, Yardım İstasyonları,
Teknoloji, Ceza alanları, Tur Sayma, Protokol, Yarış Kontrol Ofisi, Video İnceleme ve
Araç ( bisiklet, ..vb) Kontrolü görevlerine atanırlar. Her alana yeterli sayıda Hakem
atanacak ve bu hakemler World Triathlon Yarışma Kurallarının kendi yetki alanları
dahilinde uygulanmasından sorumlu olacaktır. Bir Hakem birden fazla pozisyona
atanabilir. Gerekirse ek pozisyonlar oluşturulabilir;
11.2.6 Hakemler, teknolojik hile kontrolünü yürütmek için Bisiklet Kontrol
Hakemleri olarak akredite edilebilir. Tam prosedür Ek N'de mevcuttur;
11.2.7 Yarışma Komisyonu, Teknik Delege tarafından atanır;
11.2.8 World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi tarafından
atanan World Triathlon Medikal Delegesi, World Triathlon adına tüm tıbbi ve
dopingle mücadele konularından sorumludur.
11.3. Paratriatlon Spesifik Hakemleri:
a.) Baş Sınıflandırıcı, sınıflandırma hususlarının yönetiminden, idaresinden,
koordinasyonundan ve uygulanmasından sorumlu olan bir hakemdir;
b.) Sınıflandırıcılar, Paratriatletlerin PTS2 - PTS5, PTWC1 ve PTWC2 arasındaki Spor
Sınıfını ve Spor Sınıfı Statüsünü belirlemekten sorumlu olacaktır;
c.) Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Uluslararası Paralimpik Komitesi
tarafından sertifikalandırılan sınıflandırıcılar, PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 Paratriatletlerinin
spor sınıfı ve spor sınıfı statüsünü belirlemekten sorumlu olacaktır;
d.) World Triathlon Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları Ek G'de verilmiştir.
11.4. Yarışma Komisyonu:
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a.) World Triathlon Teknik Delegesi Yarışma Komisyonu üyelerini aşağıdaki şekilde
atayacaktır:
(i) Olimpiyat Oyunları ve Dünya Triatlon Serisi Büyük Finalinin Elit yarışmaları
için, Yarışma Komisyonu, aşağıdaki görevlere sahip beş kişiden oluşur:
• Yarışma Komisyonuna başkanlık eden Teknik Delege veya Yardımcı Teknik
Delege;
• World Triathlon İcra Kurulu Üyesi;
• Ev sahibi Ulusal Federasyonun bir temsilcisi;
• World Triathlon Teknik Komitesinden bir temsilci;
• World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele Komitesi'nden bir temsilci.
(ii) Diğer tüm World Triathlon müsabakaları ve Olimpiyat Oyunlarını içermeyen
diğer Oyunlar için, Yarışma Komisyonu, aşağıdaki görevlere sahip üç kişiden oluşur:
• Yarışma Komisyonuna başkanlık eden Teknik Delege veya Yardımcı Teknik
Delege;
• World Triathlon Yürütme Kurulu veya herhangi bir Komite veya Komisyon
üyesi, veya hiçbiri yoksa, Kıta Konfederasyonu Yürütme Kurulu Üyesi veya
herhangi bir Komite veya Komisyonun üyesi veya irtibat personeli, veya hiçbiri
yoksa, ev sahibi Ulusal Federasyonun bir temsilcisi;
• Ev sahibi Ulusal Federasyondan bir temsilci.
(iii) Yarışma Komisyonu, oturuma uzmanlar davet edebilir; uzmanlar görüşlerini
belirtebilirler ama oy kullanamazlar.
b.) Bir yarışmada Yarışma Komisyonuna üye olunduğunda aşağıdakiler yapılamaz:
(i) Aynı müsabakada Teknik Delege dışında bir Hakem olmak;
(ii) Aynı müsabakada akredite bir antrenör olmak;
(iii) Aynı müsabakada yarışan bir sporcu olmak.
c.) Yarışma Komisyonunun Görevleri:
(i) Yarışma Komisyonu, tüm itirazlar konusunda karar verir;
(ii) Yarışma Komisyonu, itiraz konusundaki kararının bir sonucu olarak Yarışma
sonuçlarını değiştirme yetkisine sahiptir. Bu sonuç değişikliği, bir müsabaka sahası
kararıdır;
(iii) Yarışma Komisyonu, Sporcu Brifingi öncesinden yarışma bitimine kadar hazır
durumda olmalıdır;
(iv) Yarışma Komisyonu Başkanı, yapılan tüm itirazlar ve alınan kararlarla ilgili yazılı
bir beyanda bulunmaktan sorumludur.
d.) Yarışma Komisyonu toplantı programı:
(i) Yarışma Komisyonu asgari olarak aşağıdaki şekilde toplanacaktır:
• Yarış brifinginden sonra;
• Müsabakanın başlamasından bir saat önce;
• En son finiş yapandan sonra.
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(ii) Ek olarak, Yaş Grubu müsabakalarında, Yarışma Komisyonu asgari olarak
aşağıdaki şekilde toplanacaktır:
• En son finiş yapandan sonra;
• Yarış alanının ilk yarısının tamamlanması sonrası.
e.) Yarışma Komisyonu Dürüstlüğü:
(i) Yarışma Komisyonu aşağıdaki ilkelere uyar:
• Herkes tarafından sağlanan kanıt ve tanıklığa eşit ağırlık verir;
• Dürüst ifadenin kişisel gözlem veya hatırlama sonucu değişebileceğini ve
çelişebileceğini kabul eder;
• Tüm kanıtlar teslim edilinceye kadar açık fikirli bir yaklaşım sergiler;
• Yarışma Komisyonu sözde kural ihlalinden emin olana kadar ilgili sporcunun
masum olduğunu kabul eder.
(ii) Çıkar çatışması:
• Yarışma Komisyonu Başkanı, herhangi bir üyenin çıkar çatışması olup
olmadığına karar verir;
• Çıkar çatışması, çıkar çatışması şüphesi veya başka herhangi bir nedenle,
Yarışma Komisyonu Başkanı çıkar çatışması olan üyeyi değiştirilebilir. Yarışma
Komisyonu Başkanı yedek üyeyi kendi takdirine bağlı olarak atayabilir. Yarışma
Komisyonu, başlangıçta sahip olduğu üye sayısını koruyacaktır;
• Yarışma Komisyonu'nun çıkar çatışması olmadığı kabul edilir.
11.5. Teknoloji Araçları:
a.) Hakemler, kural ihlalleri hakkında destekleyici kanıt olarak veri veya kanıt elde
etmek için her türlü elektriksel, elektronik, manyetik veya diğer teknolojik destekleri
kullanabilirler.
11.6. Gönüllü Sertifikası:
a.) Yarışma sahasındaki sorumluluk alanlarına atanan tüm gönüllüler, World
Triathlon’nin minimum standardına göre eğitilmelidir. World Triathlon’dan alınan
eğitim kitleri, yarışma sahası sorumluluğunun ana alanlarını kapsayacaktır.
11.7. Sağlık:
a.) World Triathlon, Hakemleri yıllık sağlık değerlendirmesi yaptırma konusunda teşvik
eder.
11.8. Hakem Sertifikası:
a.) Hakem sertifikasına ilişkin usul ve yönetmelikler ile ilgili tüm belgeler ile sertifikalı
Hakemlerin listesi aşağıdaki adreste bulunabilir:
http://www.triathlon.org/development/technical officials / certification
11.9. Uygunluk - Uluslararası Hakemler:
a.) Bir Hakem, Ulusal Federasyonun uyruk, ikamet, yaş veya başka açıdan uygunluk
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koşullarına göre herhangi bir Ulusal Federasyona bağlanabilir.
b.) World Triathlon tarafından yalnızca bir üyelik kabul edilir;
c.) Eğer World Triathlon içerisinde uluslararası bir Hakem olarak yer alan (düzey 1, 2 ve
3) bir Hakem bir Ulusal Federasyondan diğer bir Ulusal Federasyona geçmek isterse,
World Triathlonne bir uluslararası transfer başvurusu yapılması gerekir.
d). Uluslararası bir transfer yapabilmek için, başvuru Hakemin önceki Federasyonu ve
yeni Federasyonu tarafından imzalanmalıdır.
e.) Bir Hakem uluslararası transfer için başvurduğunda, önceki Ulusal Federasyonu
transfer başvurusunu imzalamakla, Hakemin yeni Ulusal Federasyona devrine engel
olacak bir nedenleri olmadığını onaylamış sayılacaklardır;
f.) Ulusal Federasyonun uluslararası transfer başvurusu, 1 Kasım - 31 Aralık arasında
herhangi bir takvim yılında yapılır;
g.) Her iki ulusal federasyon da devri onayladığında, Hakem bir sonraki yıl 15 Ocak'tan
itibaren Ulusal Federasyonu uluslararası düzeyde değiştirecektir;
h.) Eğer başvuruyu sadece Hakemin geçmek istediği Ulusal Federasyon onaylarsa,
Hakem, takip eden ikinci yılın 15 Ocak tarihinden itibaren Ulusal Federasyonunu
uluslararası düzeyde değiştirebilecektir ;
i.) Bu arada, Hakem, hiçbir ulusal federasyonu temsil etmeden Dünya Triatlon bayrağı
altında uluslararası Hakem olarak görev yapmaya devam edebilir. World Triathlon
gerekli idari işlemleri yapacağından, Hakem uluslararası hakem olarak görev yapmaya
devam edebilecektir;
j.) Herhangi bir tarafın uluslararası transfer işlemi ilgili herhangi bir itiraz başvurusu
Dünya Triatlon Tahkim Kurulu'na yapılacaktır.
12 İTİRAZLAR:
12.1 Genel:
a.) İtiraz sporcunun davranışına , Hakeme veya yarışmanın şartlarına karşı yapılır. Bir
sporcu veya Ulusal Federasyonun yetkilisi, itirazın hakemler tarafından daha önce
dikkate alınmamış olması kaydıyla Başhakem'e itirazda bulunabilir ve bu itiraz
Başhakem tarafından karara bağlanabilir.
12.2 Uygunluğa İlişkin İtirazlar:
a.) Bir sporcunun uygunluğuyla ilgili itirazlar, Sporcu Brifingi’nden önce Başhakem’e
yapılır. Yarışma Komisyonu, Sporcu Brifingi’nden hemen sonra planlanan bir toplantıda
bu itiraz konusunda karar verecektir.
12.3. Parkurla ilgili İtirazlar:
a.) Parkurun güvenliği ile ilgili düzenlemelere veya kurallara uygun olmamasına ilişkin
itirazlar yarışma başlamadan en geç yirmidört (24) saat evvel Başhakem’e yapılmalıdır.
12.4. Yarışmaya İlişkin İtirazlar:
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a.) Başka bir sporcu veya Teknik Yetkiliye itiraz eden Elit, Yıldızlar, Gençler, U23 sporcu
ve Paratriatlet, bu itirazı kendi bitiş zamanından sonraki beş (5) dakika içinde
Başhakem’e yapmalıdır. Bu süre içinde başlatılan bir itiraz durumunda, zaman sınırı
onbeş (15) dakika daha uzatılacaktır.
b.) Başka bir sporcuya veya Hakeme itiraz eden bir Yaş Grubu sporcusu, son sporcunun
müsabakayı bitirmesinden on beş (15) dakika sonra Başhakem'e yapmalıdır. Bu süre
içinde yapılan bir itiraz durumunda, süre sınırı, sporcunun itirazı yapmasından itibaren
otuz (30) dakika daha uzar.
12.5. Ekipmanla İlgili İtirazlar:
a.) Bir Elit, Yıldızlar, Gençler, U23 ve Paratriatlon yarışmasında World Triathlon Yarışma
Kurallarında belirtilen şartları ihlal eden bir sporcu ekipmanı ile ilgili itirazların kendi
finiş zamanından sonraki beş (5) dakika içinde Başhakem'e iletilmesi gerekir. Bu süre
içinde yapılan bir itiraz durumunda, süre sınırı (15) dakika daha uzar.
b.) Bir Yaş Gurubu yarışmasında World Triathlon Yarışma Kurallarında belirtilen şartları
ihlal eden bir sporcu ekipmanı ile ilgili itirazların son sporcunun finiş zamanından
sonraki onbeş (15) dakika içinde Başhakem'e iletilmesi gerekir. Bu süre içinde yapılan
bir itiraz durumunda, süre sınırı, sporcunun itirazı yapmasından itibaren otuz (30)
dakika daha uzar.
12.6. Zamanlama ve Sonuçlarla İlgili İtirazlar:
a.) Sonuçlardaki Başhakem veya Yarışma Komisyonu tarafından verilen kararları
yansıtmayan hatalarla ilgili itirazlar, sporcu veya Ulusal Federasyon tarafından
yarışmadan sonraki otuz (30) gün içinde yazılı olarak World Triathlon Teknik
Delegesine iletilebilir.
12.7. Bir İtirazın İçeriği:
a.) 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 ve 12.5 ile ilgili itirazla beraber 50 ABD doları veya eşdeğeri
bir para yatırılmalıdır. İtiraz başarılı olursa bu para iade edilecektir. İtiraz reddedilirse,
geri ödeme yapılmayacak ve para World Triathlon tarafından tutulacaktır. İtiraz
formları Başhakemden alınabilir. İtiraz formunun bir örneği Ek B'de verilmiştir:
(i) Dahil edilecek bilgiler:
• İhlal edildiği iddia edilen kural;
• İddia edilen ihlalin yeri ve yaklaşık zamanı;
• İddia edilen ihlalde yer alan kişiler;
• Mümkünse, iddia edilen ihlalin bir diyagramını içeren bir beyan;
• İddia edilen ihlali gözlemlemiş olan tanıkların isimleri.
12.8. İtiraz İşlemleri:
a.) Bir itiraz durumunda aşağıdaki prosedür izlenecektir:
(i) İtiraz yapan tarafından imzalanan İtirazlar yukarıda belirtilen zaman sınırları
içerisinde Başhakem'e yapılacaktır;
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(ii) Başhakem bitiş alanındaki bir duyuru tahtasında bir itiraz yapıldığını ilan
edecektir;
(iii) İtirazı yapan, suçlanan taraf ve/veya ulusal seviyedeki antrenörü ya da temsilcisi
hazır bulunmalıdır. İtirazı yapan katılmazsa, itiraz oturumu ertelenebilir veya iptal
edilebilir. Yarışma Komisyonu oturuma katılınmamasının geçerli olup olmadığını
belirleyecektir;
(iv) Herhangi bir tarafın oturuma katılmaması halinde Yarışma Komisyonu o taraf
olmadan karar verebilir;
(v) Yarışma Komisyonu Başkanının onaylaması şartıyla, itirazı yapan veya suçlanan
tarafın bir temsilcisi katılabilir;
(vi) Oturum halka açık olmayacaktır;
(vii) Yarışma Komisyonu Başkanı süreci ve tarafların haklarını açıklayacaktır;
(viii) Yarışma Komisyonu Başkanı itirazı okur;
(ix) İtirazı yapan ve suçlanan tarafa, olayla ilgili açıklamaları yapmaları için yeterli
zaman tanınacaktır;
(x) Tanıkların (her tarafın en fazla iki tanığı olabilir) her biri en fazla üç (3) dakika
boyunca konuşabilir;
(xi) Yarışma Komisyonu delilleri dinler ve basit çoğunluk ile karar verir;
(xii) Karar derhal gönderilecek ve talep üzerine taraflara yazılı olarak ulaştırılacaktır;
(xiii) Yarışma Komisyonu, toplantı sonunda Yarışma Komisyonunin kararını içeren
toplantı tutanağını düzenleyecek, bu tutanak bütün Yarışma Komisyonu üyeleri
tarafından onaylanacaktır. Tutanaklar World Triathlonne sunulacaktır.
12.9. Sonuç revize süreci:
a.) Ulusal Federasyonlar, Kıta Konfederasyonları veya World Triathlon, yeni kanıtlara
dayanarak sonuçların revize edilmesini talep edebilir. Bu talep, sonuç revize dosyası
açılıp açılmayacağına karar veren World Triathlon Teknik Komitesine hitaben olacaktır.
b.) En az bir World Triathlon Teknik Komitesi üyesi olmak üzere üç üyeden oluşan,
World Triathlon Teknik Komitesi tarafından atanan bir gözden geçirme paneli World
Triathlon Teknik Komitesine öneride bulunacaktır.
c.) World Triathlon Teknik Komitesi, sonuçları koruyarak veya değiştirerek sonuç revize
kararı verecektir.
d.) Revize edilen sonuçlar duyurulacak, yayınlanacak ve sporcular bilgilendirilecektir.
e.) Sonuçların revize edilme sürecinin bir sonucu olarak World Triathlon Teknik
Komitesinin kararları, Kademe 2 temyiz süreci konusu olabilir.
13 TEMYİZ TALEPLERİ:
13.1. Temyiz Yetkisi:
a.) Temyiz talebi, Başhakem (Kademe 1), Yarışma Komisyonu veya herhangi bir World
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Triathlon paneli (Kademe 2) ve World Triathlon Medikal ve Dopingle Mücadele
Komitesi (Kademe 3) tarafından verilen kararın sadece uygunluk yönünden gözden
geçirilmesi talebi veya World Triathlon Tahkim Kurulu (Kademe 3) tarafından gözden
geçirme talebidir. Temyiz Talebi Formunun bir örneği Ek C'de mevcuttur.
b.) Yarışma Komisyonu ve herhangi bir World Triathlon panelinden kararlar için,
aşağıdakiler hariç, World Triathlon Tahkim Kurulu’na temyiz başvurusu yapılabilir.
(i) World Triathlon Anti-Doping Oturum Heyeti tarafından verilen kararlar;
(ii) Yarışma sahası kararları.
13.2. Kademe 1 Temyiz Prosedürü:
a.) Madalya törenine kadar Kademe 1 İtirazında aşağıdaki prosedür izlenecektir:
(i) Bir Ulusal Federasyon Temsilcisi veya bir sporcu Başhakemin kararı konusunda
Yarışma Komisyonuna itirazda bulunabilir. Uygun temyiz talebi formu Başhakemden
temin edilebilir;
(ii) Temyiz talepleri, talepte bulunan tarafından imzalı şekilde yazılı olarak
Başhakem'e yapılacak ve beraberinde 50 ABD Doları veya eşdeğeri bir ücret
ödenecektir. Temyiz talebi başarılı olursa ödeme iade edilecektir. İtirazın
reddedilmesi durumunda, geri ödeme yapılmayacak ve para World Triathlon
tarafından tutulacaktır;
(iii) Başhakem bir temyiz talebinde bulunulduğunu duyuru panosunda ilan
edecektir;
b.) Madalya töreninin bitiminden 48 saat sonrasına kadar 1. Seviye İtirazında aşağıdaki
prosedür izlenecektir:
(i) Bir Ulusal Federasyon Temsilcisi veya bir sporcu Başhakemin kararı konusunda
World Triathlon İtiraz Kuruluna itiraz edebilir. Uygun temyiz formu Başhakemden
temin edilebilir;
(ii) Temyiz talepleri, talepte bulunan tarafından imzalı olarak Başhakem'e yazılı
olarak bildirilir ve beraberinde 50 ABD Doları veya eşdeğeri bir ücret ödenir. Temyiz
talebi başarılı olursa ödeme iade edilecektir. İtirazın reddedilmesi durumunda, geri
ödeme yapılmayacak ve para World Triathlon tarafından tutulacaktır;
13.3. Kademe 1 Temyiz Zaman Çizelgeleri:
a.) Başhakem tarafından Sporcu/Takım Yöneticileri brifingi ile yarışmanın başlaması
arasında alınan karara itirazlar:
(i) Başhakem tarafından Sporcu brifingi ile yarışmanın başlaması arasında alınan
karara itiraz eden Elit, Yıldızlar, Gençler, U23 sporcusu/takımı ve Paratriatlete veya
ulusal Federasyon temsilcisi bu itirazı Başhakem kararının açıklanmasından sonraki
beş (5) dakika içinde Başhakem'e yapmalıdır. Bu süre içinde başlatılan bir itiraz
durumunda, zaman sınırı onbeş (15) dakika daha uzatılacaktır.
(ii) Başhakemin Sporcu Brifingi ile yarışmanın başlaması arasında aldığı kararına
itiraz eden bir Yaş Grubu sporcusu veya bu sporcu adına Ulusal Federasyon
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temsilcisi bu itirazı Başhakem kararının ilanından sonraki onbeş (15) dakika içinde
yapmalıdır. Bu süre içerisinde başlatılan itiraz durumunda, zaman sınırı otuz (30)
dakika daha uzatılır.
b.) Başhakem tarafından yarışma sırasında sporcu finişe gelmeden önce alınan karara
itiraz:
(i) Başhakemin sporcu yarışmayı bitirmeden aldığı kararına itiraz eden Elit, Yıldızlar,
Gençler, U23 sporcusu/takımı ve Paratriatlete veya bu sporcu adına Ulusal
Federasyon temsilcisi bu itirazı finiş süresinden sonraki beş (5) dakika içinde
yapmalıdır. Bu süre içerisinde başlatılan itiraz durumunda, zaman sınırı otuz (30)
dakika daha uzatılır. Takım yarışmaları için bu süre limiti nihai takımın süresiyle
ilgilidir;
i) Başhakemin sporcu yarışmayı bitirmeden aldığı kararına itiraz eden bir Yaş Grubu
sporcusu veya bu sporcu adına Ulusal Federasyon temsilcisi bu itirazı sporcu
yarışmayı tamamladıktan sonraki onbeş (15) dakika içinde yapmalıdır. Bu süre
içerisinde başlatılan itiraz durumunda, zaman sınırı sporcunun itirazda bulunduğu
süreden itibaren otuz (30) dakika daha uzatılır.
c.) Başhakem tarafından sporcu yarışmayı bitirdikten sonra alınan karara itiraz:
(i) Başhakemin sporcu yarışı bitirdikten sonra ancak yarışmanın sona ermesinden
sonraki 48 saat içinde almış olduğu kararına itiraz eden sporcu/takım veya bu sporcu
adına Ulusal Federasyon temsilcisi bu itirazı yarışma bittikten sonraki beş (5) gün
içinde yapmalıdır.
d.) Yarışma bittikten 48 saat veya daha sonra yapılacak itirazlar:
(i) İhlallerle ilgili kararlar World Triathlon Teknik Komitesi tarafından sonuç gözden
geçirme süreci ile yönetilir;
e.) Yarışma Komisyonunun varlığı:
(i) Sporcu/Takım Yöneticileri brifingi ve madalya törenleri arasında yapılan itirazlar
Yarışma Komisyonu tarafından değerlendirilecektir;
(ii) Madalya törenlerinden sonra yapılan itirazlar, World Triathlon İtiraz Kurulu
tarafından World Triathlon Teknik Komitesi, World Triathlon Spor Departmanı ve
müsabakanın Teknik Delegesi temsilcisi ile beraber veya bu tür bir temsilci yoksa
Yarış Organizasyon Komitesi ile beraber değerlendirilecektir edilecektir.
13.4.

Kademe 1 Temyiz İçeriği:

a.) Bir itiraz şunları içerecektir:
(i) Müsabaka adı, yeri, tarihi;
(ii) Temyizcinin adı, adresi, telefonu, faksı, e-postası;
(iii) Şahitleri adı;
(iv) İtirazda bulunulan karar;
(v) İhlale dair olgular;
(vi) İtirazın gerekçesi/özeti.
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13.5. Yarışma Komisyonu Kademe 1 Temyiz Oturumu:
a.) İtiraz eden kişi ve suçlanan taraf ve/veya ulusal temsilcileri hazır bulunmalıdır.
İtirazda bulunan taraf katılmazsa, temyiz oturumu ertelenebilir veya iptal edilebilir.
Yarışma Komisyonu oturumda bulunmamanın geçerli olup olmadığını belirleyecektir;
b.) Herhangi bir tarafın oturuma katılmaması halinde Yarışma Komisyonu o taraf
olmadan karar verebilir;
c.) Yarışma Komisyonu Başkanının onaylaması şartıyla, itirazı yapan veya suçlanan
tarafın bir temsilcisi katılabilir;
d.) Oturum halka açık olmayacaktır;
e.) Yarışma Komisyonu Başkanı süreci ve tarafların haklarını açıklayacaktır;
f.) Yarışma Komisyonu Başkanı itirazı okur;
g.) İtirazı yapan ve suçlanan tarafa, olayla ilgili açıklamaları yapmaları için yeterli zaman
tanınacaktır;
h.) Tanıkların (her tarafın en fazla iki tanığı olabilir) her biri en fazla üç (3) dakika
boyunca konuşabilir;
i.) Yarışma Komisyonu delilleri dinler ve basit çoğunluk ile karar verir;
j.) Etkilenen sporcular Yarışma Komisyonu tarafından dinlenebilir ve karar hakkında
bilgilendirilirler;
j.) Karar derhal gönderilecek ve talep üzerine taraflara yazılı olarak ulaştırılacaktır;
k.) Yarışma Komisyonu, toplantı sonunda Yarışma Komisyonunun kararını içeren
toplantı tutanağını düzenleyecek, bu tutanak bütün Yarışma Komisyonu üyeleri
tarafından onaylanacaktır. Tutanaklar World Triathlon'na sunulacaktır.

13.6. World Triathlon İtiraz Kurulu durumunda Kademe 1 itiraz oturumu:
a.) İtiraz eden kişi ve suçlanan taraf ve/veya ulusal temsilcileri hazır bulunmalıdır.
İtirazda bulunan taraf şahsen veya başka bir iletişim yoluyla katılmazsa, temyiz
oturumu ertelenebilir veya iptal edilebilir. İtiraz Kurulu oturumda bulunmamanın
geçerli olup olmadığını belirleyecektir;
b.) Herhangi bir tarafın oturuma katılmaması halinde İtiraz Kurulu o taraf olmadan
karar verebilir;
c.) İtiraz Kurulu Başkanının onaylaması şartıyla, itirazı yapan veya suçlanan tarafın bir
temsilcisi katılabilir;
d.) Oturum halka açık olmayacaktır;
e.) İtiraz Kurulu Başkanı süreci ve tarafların haklarını açıklayacaktır;
f.) İtiraz Kurulu Başkanı itirazı okur;
g.) İtirazı yapan ve suçlanan tarafa, olayla ilgili açıklamaları yapmaları için yeterli zaman
tanınacaktır;
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h.) Tanıkların (her tarafın en fazla iki tanığı olabilir) her biri en fazla üç (3) dakika
boyunca konuşabilir;
i.) İtiraz Kurulu delilleri dinler ve basit çoğunluk ile karar verir;
j.) Etkilenen sporcular İtiraz Kurulu tarafından dinlenebilir ve karar hakkında
bilgilendirilirler;
k.) Karar derhal gönderilecek ve talep üzerine taraflara yazılı olarak ulaştırılacaktır;
l.) İtiraz Kurulu, toplantı sonunda İtiraz Kurulunun kararını içeren toplantı tutanağını
düzenleyecek, bu tutanak bütün İtiraz Kurulu üyeleri tarafından onaylanacaktır.
Tutanaklar World Triathlon'ya sunulacaktır.
13.7. Kademe 2 Temyiz Prosedürü:
a.) Kademe 2 İtirazında aşağıdaki prosedür izlenecektir:
(i) Herhangi bir Yarışma Komisyonunun veya World Triathlon panelinin (World
Triathlon Anti Doping Oturum Heyeti hariç) kararları konusunda World Triathlon
Tahkim Kurulu'na itirazda bulunulabilir;
(ii) Sadece Ulusal Federasyon tarafından desteklenen itirazlar kabul edilecektir;
(iii) Temyiz talepleri, Yarışma Komisyonu toplandıktan sonra otuz güne kadar veya
Yarışma Komisyonu veya Panel kararından sonraki otuz gün içinde yapılabilir;
(iv) Temyiz talepleri World Triathlon Genel Sekreterine yazılı olarak sunulacak ve
beraberinde 500 USD tutarında bir ödeme yapılacaktır. İtiraz başvurusu başarılı
olursa bu para geri ödenecektir;
(v) Kademe 2 temyiz kararları konusunda CAS'a itiraz edilebilir (Kademe 3 Temyiz)
13.8. Kademe 3 Temyiz Prosedürü:
a.) Kademe 3 temyiz başvurusunda aşağıdaki prosedür izlenecektir:
(i) World Triathlon Tahkim Kurulu veya World Triathlon Medikal ve Dopingle
Mücadele Komitesinin (yalnızca uygunluğa ilişkin olarak) verdiği karara, World
Triathlon Tahkim Kurulu kararından sonraki otuz (30) gün içinde, normal
mahkemelere başvuru hariç olmak üzere, nihai ve son makam olarak Spor Tahkim
Mahkemesine (CAS) itiraz başvurusu yapılabilir.
(ii) Söz konusu mahkeme (CAS) tarafından alınan herhangi bir karar temyizsiz olup,
ilgili tarafları bağlayıcı nitelikte olacaktır.

WORLD TRIATLON YARIŞMA KURALLARI: ÖZEL DİSİPLİNLİ YARIŞMA
KURALLARI
14 INDOOR TRİATLON:
14.1. Tanım:
a.) Indoor Triatlon, yüzme havuzu, bisiklet parkuru ve koşu parkuru bulunan içeren
spor salonları gibi kapalı bir alanda yer alan bir triatlondan oluşur.
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14.2. Yüzme:
a.) 2.5 metre genişliğindeki kulvar başına maksimum iki sporcuya izin verilir ve
sporcuların her zaman kenarlarda durmaları gerekir;
14.3. Değişim alanı:
a.) Yüzmenin ardından, tüm sporcular için zorunlu olan on (10) saniye "nötralize
edilmiş" bir süre olabilir. Bu sürenin amacı sporculardaki fazla suyu süngerle çekmektir.
Pistteki su, tüm sporcular için kaygan ve tehlikeli olmasını sağlar. Bu kurala uymamak
diskalifiye ile sonuçlanacaktır.
14.4. Bisiklet:
a.) Tur yiyen sporcular yarıştan çıkarılmayacaktır;
b.) Sporcular farklı bir turda olan diğer sporculardan draft yapabilirler.
14.5. Koşu:
a.) Çivili ayakkabılara izin verilmez.
15 ORTA VE UZUN MESAFE ETKİNLİKLERİ:
15.1. Tıbbi Kurallar:
a.) “Sıcak hava” kuralları ve tıbbi tahliye planları dahil olmak üzere özel tıbbi kurallar,
World Triathlon Medikal Delegesi ile birlikte Yarış Medikal Müdürü tarafından
geliştirilecektir.
15.2. Mesafeler:
a.) Parkurda zorlu tepeler ve zorlu teknik yönler bulunmalıdır. Teknik Delege tarafından
onaylanmış olması şartıyla, bisiklet parkurunun mesafesi için %5 tolerans marjı kabul
edilecektir.
15.3. Cezalar:
a.) Cezalarla ilgili detaylar bölüm 3'te verilmiştir.
15.4. Antrenör İstasyonları:
a.) Elit yarışlarda, antrenörler, sporculara kendi yiyecek ve içeceklerini sağlamak için
bisiklet ve koşu etaplarında belirlenmiş bir alana sahip olacaklardır.
15.5. Özel İhtiyaç İstasyonu:
a.) Özel ihtiyaçlar için bisiklet ve/veya koşuda ilave istasyonlar sağlanabilir;
b.) Bu istasyonlarda verilen herhangi bir madde, Yarış Organizasyon Komitesi
tarafından sağlanan gönüllüler tarafından verilecektir;
15.6. Değişim alanı:
a.) Değişim bölgesinde, Hakemler veya Yarış Organizasyon Komitesi personeli,
bisikletlerini alıp yerleştirerek ve ekipmanlarını dağıtarak sporculara yardımcı
olabilir. Bu hizmet tüm sporcular için eşit olmalıdır;
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b.) Sporcuların değişim alanında formalarını değiştirmelerine izin verilir.
Sporcunun bunu yapmak için çıplak kalması söz konusuysa, bu soyunma
eyleminin Yarış Organizasyon Komitesi tarafından sağlanan çadırın içinde
yapılması gerekir. Sporcunun kullandığı tüm formaların World Triathlon
Müsabaka Kurallarına uygun olması zorunludur;
c.) Wetsuitler belirtilen alanda çıkarılmalıdır;
d.) Torba sisteminin uygulandığı müsabakalarda, tüm ekipmanlar Yarış
Organizasyon Komitesi tarafından sağlanan uygun torbanın içine
yerleştirilmelidir. Bunun tek istisnası, pedallara her zaman bağlı kalabilecek
bisiklet ayakkabılarıdır.
15.7. Forma:
a.) Ön fermuara izin verilir;
b.) Fermuar, yarışma sırasında göğüs kemiğinin (sternum) bitim noktasına kadar
açılabilir; koşunun son 200 metresinde kapatılması gerekir.
15.8. Harici yardım:
a.) Yardım istasyonlarında, özel ihtiyaç istasyonlarında veya antrenör istasyonlarında
tıbbi yardım, yiyecek ve sıvı bulundurulmasına izin verilir;
b.) Bisiklet yakalayıcıları sağlanabilir;
c.) Onaylanan yerlerde ve onaylanan araçlar tarafından bisiklet tamir desteği
sağlanabilir;
d.) Yarış Organizasyon Komitesi wetsuitlerin çıkarılması için yardımcı sağlayabilir;
e.) Bunun dışındaki tüm harici yardımlar yasaktır.
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16 TAKIM VE BAYRAK YARIŞI MÜSABAKALARI:
16.1. Müsabaka Türleri:
a.) World Triathlon, bu tabloda gösterilen mesafelerde ve kategorilerde Takım
Yarışmaları düzenleyebilir:
Yarışma türü
Triatlon
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Triatlon Uzun Mesafe
En iyi 3 süre eklenir
Duatlon
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Duatlon Uzun Mesafe
En iyi 3 süre eklenir
Kış
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Kros Triatlon
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Kros Duatlon
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Aquatlon
3 x Aynı cinsiyet / 4 x Karışık / 2x2 Karışık Bayrak
Kurumsal Triatlon
Kurumsal
16.2. Tanımlar:
a.) Karışık bayrak: Bir takım aşağıdaki sırayla yarışacak olan 2 erkek ve 2 kadın 4
sporcudan oluşur: erkek, kadın, erkek, kadın. Her bir sporcu bir aquatlon, triatlon, kros
triatlon, duatlon, kros duatlon kış triatlonu veya kış duatlonunu tamamlayacaktır.
Takımın toplam süresi 1. takım üyesinin start zamanından 4. sporcunun bitirme
zamanına kadar geçen süredir. Zaman süreklidir ve süre ölçümü sporcular arasında
durmaz. World Triathlon belirli yarışmalar için karışık ülke takımlarına izin verebilir;
b.) 2x2 Karışık bayrak: Bir takım 2 sporcudan oluşur: 1 erkek ve 1 kadın. Bu iki sporcu
aşağıdaki sırada yarışır: erkek, kadın, erkek, kadın. Her bir sporcu bir aquatlon, triatlon,
kros triatlon, duatlon, kros duatlon veya kış triatlonunu tamamlayacaktır. Takımın
toplam süresi 1. takım üyesinin start zamanından 2. sporcunun ikinci ayağı bitirme
zamanına kadar geçen süredir. Zaman süreklidir ve süre ölçümü sporcular arasında
durmaz. World Triathlon belirli yarışmalar için karışık ülke takımlarına izin verebilir;
c) 3x bayrak: Bir takım aynı cinsiyetten 3 sporcudan oluşur. Her bir sporcu bir aquatlon,
triatlon, kros triatlon, duatlon, kros duatlon veya kış triatlonunu tamamlayacaktır.
Takımın toplam süresi 1. takım üyesinin start zamanından 4. sporcunun finiş zamanına
kadar geçen süredir. Zaman süreklidir ve süre ölçümü sporcular arasında durmaz.
World Triathlon belirli yarışmalar için karışık ülke takımlarına izin verebilir;
d.) Kurumsal: Bir takım cinsiyetten bağımsız olarak 3 sporcudan oluşur. İlk sporcu
yüzme etabını, ikincisi bisiklet etabını ve üçüncüsü koşu etabını tamamlayacaktır.
Takım için toplam süre, 1. takım üyesinin start zamanından 3. sporcunun finiş
zamanına kadar geçen süredir. Zaman süreklidir ve süre ölçümü sporcular arasında
durmaz. World Triathlon belirli yarışmalar için karışık ülke takımlarına izin verebilir;
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e.) Bireysel sonuçlara göre takım yarışması: Toplam takım zamanı, aynı ulustan ve
cinsiyetten sporcuların en iyi 3 zamanının toplamıdır. Beraberlik durumunda, üçüncü
takım üyesinin zamanı takım sonucunu belirleyecektir;
16.3. Sonuçlar:
a.) Ulusal Federasyonların birden fazla takıma girmesine izin verildiğinde, sonuçlarda
sadece en iyi bitiş pozisyonuna sahip takım listelenir ve ödüller (madalyalar) ve para
ödülüne hak kazanır.
16.4. Uygunluk:
a.) Genel uygunluk kuralları geçerlidir. Asgari yaş 15'tir.
b.) World Triathlon bayrağıyla yarışan sporcular hiçbir takıma dahil edilemez
16.5. Forma:
a.) World Triathlon İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin Kurallar geçerlidir.
16.6. Takım Bayrak Brifingi:
a.) Bir Bayrak yarışmasının aynı kategorideki bireysel bir yarışmayla bağlantılı
olarak yapılması durumunda, 2.7.b'de belirtilen zaman çizelgesine göre ilk
yarışmadan önce düzenlenen aynı brifinge hem kişisel hem de bayrak bilgileri
dahil edilecektir;
b.) Bir Bayrak yarışmasının bağımsız olarak yapılması durumunda, bildirilen tüm
yarışmacılar ve her cinsiyetten 1 yedek sporcu için 2.7.b.'de belirtilen zaman
çizelgesine göre bir zorunlu brifing yapılacaktır.
16.7. Takım bileşimi:
a.) Aynı kategorideki bireysel bir yarışmayla birlikte bir bayrak yarışması
yapılması durumunda, takım Antrenörü yarışan tüm sporcuları ve cinsiyet
başına 1 yedek sporcuyu yarışmadan bir gün önce belirli bir zamanda ilan
edecektir. Tüm takımbileşimleri bu süre sonrasında yayınlanacaktır;
b.) Bir Bayrak yarışmasının bağımsız olarak yapılması durumunda, bir antrenör
brifingi yapılacak ve bu brifingde sporcu brifinginden önce tüm yarışan
sporcular ve cinsiyet başına 1 yedek sporcu beyan edilecektir. Tüm takım
bileşimleri bu saatten sonra yayınlanacaktır;
c.) Beyan formunu belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen takımlar start
listesinden çıkarılır;
d.) Müsabaka başlamadan iki saat önce, antrenör Başhakem'e farklı bir takım
bileşim ve sırası iletebilir. Bu sporcular bildirim formunda listelenmelidir, aksi
halde takım bayrak brifinginde iletilen takım kompozisyonu yürürlükte
kalacaktır.
16.8. Yarışma Günü Yapılacak Check-in:
a.) Tüm takım üyeleri birlikte check-in yapmalıdır.
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b.) Takım üyeleri aynı bisikleti kullanabilir.
16.9. Değişim alanı:
a.) Genel geçerli kurallar bölüm 7'de belirtilmiştir. Sporcular, kullanılmış ekipmanı
verilmiş olan ilgili numaralı sepete yerleştirmelidir; pedallarda sabit kalabilecek bisiklet
ayakkabıları hariçtir.
16.10. Bayrak Değişimi:
a.) Bir takım üyesinden diğerine Bayrak değişimi, 15 metre uzunluğundaki değişim
bölgesinde gerçekleşecektir;
b.) Değişim, içeri gelen sporcu tarafından, Bayrak bölgesi içinde dışarı çıkan sporcunun
vücuduna değmek için elini kullanarak tamamlanır;
c.) Değişim, değişim bölgesi dışında istemeden gerçekleşirse, takım ceza alanında
çekilmesi gereken 10 saniyelik bir ceza alır. Bayrak Değişimi, bilerek bayrak bölgesinin
dışında yapıldıysa, takım diskalifiye edilir.
d.) Değişim tamamlanmazsa, takım diskalifiye edilir;
e.) Bayrak değişiminden önce, Hakem değişim bölgesine girmelerini söyleyene kadar
sporcular Bayrak öncesi değişim alanında bekleyeceklerdir.
16.11. Cezalar:
a.) Zaman cezaları 10 saniye uzunluğundadır.
b.) Brifinge katılmamak ve/veya resmi start sinyalinden önce başlamak nedeniyle
meydana gelen ihlallerin cezası ilk sporcu tarafından Değişim 1'deki çekilecektir;
c.) Diğer tüm zaman cezaları ceza alanında çekilir. Bu cezalar, halen oyun sahasında
yarışı devam eden herhangi bir takım üyesi tarafından çekilebilir.
d.) Zaman cezaları, belirtilen son süre öncesinde koşu ceza kutusunun duyuru
panosuna asılacaktır. Bu sürelerden sonra yapılan bildirimler geçersiz sayılacaktır.
(i) İlk ayakta (erken start hariç) yapılan ihlaller, ikinci ayaktaki sporcu ikinci
segmenti bitirmeden önce bildirilecektir.
(ii) İlk değişiklikten ikinci ayağın sonuna kadar yapılan ihlaller, üçüncü ayaktaki
sporcu ikinci bölümü bitirmeden önce bildirilecektir.
(iii) İkinci değişiklikten üçüncü ayağın sonuna kadar yapılan ihlaller, dördüncü
ayaktaki sporcu ikinci bölümü bitirmeden önce bildirilecektir.
(iv) Üçüncü değişiklikten son bölümün ilk yarısının sonuna kadar yapılan ihlaller,
dördüncü ayaktaki sporcu son bölümün yarısını almadan önce bildirilecektir
(v) Son ayağın son bölümünün ikinci yarısında yapılan ihlaller, derhal ve şahsen
sporcuya bildirilecektir. Yerinde servis edilecektir.
16.12. Finiş:
a.) Finiş çizgisini yalnızca son takım üyesinin geçmesine izin verilir.
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16.13. Yaş Grubu Karışık bayrak Özel Kuralları:
a.) Uygunluk:
(i) Ulusal Federasyonların yaş kategorisi başına maksimum 10 takım girmesine izin
verilir;
(ii) Her takım iki kadından ve iki erkekten oluşur;
(iii)Genel uygunluk kuralları uygulanır. Asgari yaş 15'tir.
(iv)
Kategoriler aşağıdaki gibi olacaktır: 15-19 yaş (X15), 20-29 yaş (X20), 30-39
yaş (X30), 40-49 yaş (X40), 50-59 yaş (X50), 60 69 yaş (X60), 70 yaş ve üstü (X70).
Takımdaki tüm sporcuların takımın yaş kategorisi aralığında olması gerekir.
b.) Sonuçlar:
(i) Tüm takımlar sonuçlarda listelenir ve ödül almaya hak kazanır (madalya).
c.) Forma:
(i) World Triathlon İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin rehber ilkeler uygulanır.
d.) Takım Bayrak Brifingi:
(i) Bir Takım Yöneticileri brifingi yarışmadan iki gün önce yapılacaktır.
e.) Takım Bileşimi Beyanı:
(i) Ulusal Federasyonlar takımları (takımın bileşimi olmadan) son
başvuru tarihine kadar girecektir.
(ii) Yarıştan on gün önce, Ulusal Federasyon bu yaş kategorisi için
yedek olarak takımların yapısını (sporcuların isimleri ve yarışma sırası)
ve her bir yaş kategorisindeki isimlerin bir listesini ilan edecektir.
(iii) Yarıştan önceki gün 19:00 - 20:00 Yaş Grubu takım yöneticileri,
takımlardaki sporcuları yedek listedeki sporcularla değiştirebilir.
Sporcuların bir takımdan diğerine taşınmasına izin verilmez.
f.) Yarış kiti Alımı:
(i) Takımın bir üyesi takımın yarış kitini resmi yarışma kayıt alanında belirli bir süre
boyunca alabilir. Yarış kiti alımı yarışmadan önceki gün açık olacaktır;
(ii) Yarış kitleri sporcu başına en az şunları içerecektir: beş (5) resmi yarış numarası
(vücut için bir (1), bisiklet için bir (1) ve kask için üç (3)) ve dört (4) emniyet pimi,
numaralı bone, akreditasyon kartı, sporcu rehberi, tüm sosyal fonksiyonlar için
biletler. Bu sırada Yarış Organizasyon Komitesi hediyeleri dağıtılabilir.
(iii) Zaman çipleri, yarışma günü check-in sırasında Değişim alanına dağıtılacaktır.
g.) Yarışma Günü Check-in:
(i) Tüm takım üyelerinin girişi birlikte yapılmalıdır.
(ii) Takım üyeleri aynı bisikleti kullanabilir.
h.) Bisiklet:
(i) Aynı cinsiyetten sporcular arasında drafting yapılmasına izin verilecektir.

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

77

i.) Bayrak Değişimi:
(i) 16.10 ile aynı kurallar geçerli olacaktır.
j.) Cezalar:
(i) Genel Yaş Grubu ceza kuralları uygulanır.
k.) Finiş:
(i) 16.12 ile aynı kurallar geçerli olacaktır.
17 PARATRIATLON:
17.1. Genel:
a.) Paratriatlon, World Triathlon Tüzüğüne göre, World Triathlon Yarışma Kurallarına
tabidir. Bu bölüm sadece paratriatlonu etkileyen kuralları içermektedir.

17.2 Paratriatlon Spor Sınıfları:
a.) World Triathlon Paratriatlon, engelleri paratriatlon sporunda performans
gösterdiğinde sporcuda oluşan aktivite sınırlama derecesine göre spor sınıflarına
gruplamak için kanıta dayalı bir sınıflandırma sistemi uygulamıştır;
b.) Ek G'de tanımlandığı gibi dokuz (9) spor sınıfı vardır:
(i) PTWC1: En yüksek engelli tekerlekli sandalye kullanıcıları. Sporcular bisiklet
parkurunda yatık bir el bisikleti ve koşu parkurunda yarış tekerlekli sandalye
kullanmalıdır;
(ii) PTWC2: En az engelli tekerlekli sandalye kullananlar. Sporcular bisiklet
parkurunda yatık bir el bisikleti ve koşu parkurunda tekerlekli yarış sandalyesi
kullanmalıdır;
(iii) PTS2: Ağır engeller. Hem bisiklet hem de koşu etaplarında, ampute sporcular
onaylanmış protezleri veya diğer destekleyici cihazları kullanabilir;
(iv) PTS3: Kayda değer engeller. Hem bisiklet hem de koşu etaplarında, sporcu
onaylanmış protezi veya diğer destekleyici cihazları kullanabilir;
(v) PTS4: Orta düzey engeller. Hem bisiklet hem de koşu etaplarında, sporcu
onaylanmış protezi veya diğer destekleyici cihazları kullanabilir;
(vi) PTS5: Hafif engeller. Hem bisiklet hem de koşu etaplarında, sporcu onaylanmış
protezi veya diğer destekleyici cihazları kullanabilir;
(vii) PTVI1: Her iki gözde hiçbir ışık algısından, bir miktar ışık algısına kadar tamamen
kör olan sporcuları içerir. Yarış boyunca bir rehber zorunludur. Bisiklet etabında
tandem bisiklet kullanılmalıdır.
(viii) PTVI2: Daha ağır derecede kısmi görüşe sahip sporcuları içerir. Yarışma
boyunca bir rehber zorunludur. Bisiklet etabında tandem bisiklet kullanılmalıdır.
(ix) PTVI3: Daha hafif derecede kısmi görüşe sahip sporcuları içerir. Yarışma boyunca
bir rehber zorunludur. Bisiklet etabında tandem bisiklet kullanılmalıdır.
17.3 Paratriatlon Madalya Müsabakaları:
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a.) Aşağıdaki gibi altı (6) madalya yarışması aşağıdaki olacaktır:
(x) PTWC: PTWC1 ve PTWC2 spor sınıfı sporcuları birlikte yarışırlar;
(xi) PTS2;
(xii) PTS3;
(xiii)
PTS4;
(xiv)
PTS5;
(xv) PTVI: PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 spor sınıfı sporcuları birlikte yarışır.
17.4 Sınıflandırma:
a.) Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları Ek G’de bulunabilir;
b.) World Triathlon tarafından onaylanan bir yarışmada yarışan tüm
Paratriatletlerin, yarışma için minimum uygunluk kriterlerini karşıladıklarından
ve uygun bir spor sınıfına atandıklarından emin olmak için uluslararası bir
paratriatlon sınıflandırmasına sahip olmaları gerekir. Sınıflandırma gerektiren
Paratriatletlerin aşağıdakileri yapması gerekecektir:
(i) yarışmadan önce Dünya Triatlonu tarafından belirlenmiş bir Sınıflandırma
Paneli ile bir Uluslararası Sınıflandırma randevusuna katılmaya hazır
olmak;
(ii) sınıflandırma sırasında, uygun tıbbi personel tarafından imzalanmış
“Dünya Triatlon PI Tıbbi Teşhis Formu” veya “Dünya Triatlon VI Tıbbi
Teşhis Formu”, vesikalık bir fotoğraf ve diğer ilgili tıbbi belgeleri
sağlamalıdır.
c.) Sınıflandırmanın mevcut olmadığı bir Dünya Triatlon etkinliğinde yarışan para
triatletler, Ulusal Federasyonları aracılığıyla yarışmadan en geç altı hafta
önce özel tıbbi belgeleri Dünya Triatlonuna sunmaları konusunda
bilgilendirilecektir, böylece geçici bir sınıflandırma atanabilir;
d.) Bir sporcunun spor sınıfı değiştiğinde, geçmiş sonuçların revizyonu talep
edilebilir. Dünya Triatlonu, her bir talebi vaka bazında inceleyecek ve ilgili
müsabaka sonuçlarının değiştirilmesi gerekip gerekmediğine karar verecektir.
17.5 Uygun Sınıflar ve Yarışma Formatları:
a.) Tüm Paratriatletlerin triatlon, duatlon ve aquatlon müsabakalarında yarışmasına
izin verilir. Kış triatlon, kros triatlon ve kros duatlon müsabakalarında sadece PTS2,
PTS3, PTS4 ve PTS5 spor sınıflarındaki Paratriatletlerin yarışmasına izin verilir;
b.) Tüm Paratriatletler birlikte start yapabilir veya dalgalar halinde gruplandırılabilir.
Aynı spor sınıfından ve cinsiyetten sporcular aynı dalgada start yapmalıdır;
c.) Paralimpik Oyunları, Paratriatlon Dünya Şampiyonası, Paratriatlon Kıta
Şampiyonaları, Dünya Paratriatlon Serisi ve Paratriatlon Dünya Kupasındaki
Paratriatlon yarışmaları Sprint mesafesinde 2 saat süre limitli olarak gerçekleşecektir;
d.) Bir Duatlon müsabakasında, paratriatlon yarışması, en az bir (1) dakikalık farkla, en
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az iki dalga start halinde düzenlenmelidir. PTWC1 ve PTWC2 sporcuları ilk dalgada start
yapmalı ve sporcuların geri kalanı ikincidalgada start yapmalıdır;
e.) Teknik delegenin takdirine bağlı olarak Yarışma formatı değiştirilebilir;
f.) Farklı sınıflardaki sporcular, ''Aralıklı Start Sistemi'' adı verilen aşamalı başlangıcı
kullanarak birlikte yarışabilir:
(i) Bütün sınıfların bir araya geldiği yarışmalarda, sınıflardaki yarışmacıların final
sürelerine ilgili telafi süreleri aşağıdaki gibi eklenecektir:

Sprint triatlon
Sprint duatlon

PTWC1
Erkekler

PTCW2
Erkekler

PTWC1
Kadınlar

PTCW2
Kadınlar

0:00
0:00

+2:59
+2:42

0:00
0:00

+3:42
+3:21

PTVI1
PTVI2/PTVI3
PTVI1
PTVI2/PTVI3
Erkekler
Erkekler
Kadınlar
Kadınlar
Sprint triatlon 0:00
+2:46
0:00
+3:19
Sprint duatlon 0:00
+2:36
0:00
+3:06
* Bir triatlonun bir duatlon olarak değiştirilmesi durumunda, Duatlon değerleri
kullanılacaktır.
(ii)''Aralıklı Start Sistemi'' kullanan yarışlarda, start listesi Ek L2'de
(iii)Bir sporcunun gözlemden sonra farklı bir sınıfta yeniden sınıflandırılması
durumunda, finiş süreleri belirlenmiş telafi sürelerine göre ayarlanır;
(iv)Tur bindirmeden veya zaman kısıtlamaları kaynaklı sorunlardan
kaçınmak içinBaşhakem toplu starta izin verebilir;
(vii)Start sırası ve/veya telafi süreleri ile ilgili yapılan itirazlar World Triathlon 12.
“Uygunluğa İtiraz” maddesine göre yapılır.
17.6 Paratriatletler Brifingi:
a.) Lütfen Paratriatletler brifingi ile ilgili 2.7.b.)'deki kurallara bakınız.
b.) Tüm rehberler ve kişisel destekçiler brifinge kaydedilmelidir;
c.) Tüm Paratriatletler brifingin ardından kendi yarış kitlerini alacaklardır. Yarış kiti
şunları içerecektir:
(i) PTWC1 ve PTWC2: kırmızı, sarı veya yeşil yüzücü şapkası, kask için 3 yarış
numarası çıkartması, el bisikleti için 1 yarış numarası çıkartması, yarış için 1
yarış numarası çıkartması
tekerlekli sandalye, günlük tekerlekli sandalye için 1 yarış numarası etiketi,
sporcu için 1 önlük numarası ve kişisel bakıcı için 1 önlük numarası;
(ii) PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5; kırmızı, sarı veya yeşil bone, kask için 3 yarış
numarası çıkartması, bisiklet için 1 yarış numarası çıkartması, protez/yardımcı
cihazlar için 3 yarış numarası çıkartması, sporcu için 1 göğüs numarası veya 4
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takım vücut işareti ve 1 yetkilendirilmişse kişisel bakıcı için önlük numarası;
(iii) PTVI1: Sporcu için 1 turuncu yüzücü şapkası ve kılavuz için 1 beyaz yüzücü
şapkası, kasklar için 6 yarış numarası etiketi, bisiklet için 1 yarış numarası
etiketi, sporcu için 1 önlük numarası veya 4 takım vücut işareti ve Üzerinde
“GUIDE” yazan rehber için 1 adet bib numarası.
(iv) PTVI2 ve PTVI3: Sporcu için 1 yeşil yüzücü şapkası ve kılavuz için 1 beyaz
yüzücü şapkası, kasklar için 6 yarış numarası etiketi, bisiklet için 1 yarış
numarası etiketi, bisiklet için 1 önlük numarası veya 4 takım vücut işareti
sporcu ve üzerinde “GUIDE” yazan rehber için 1 adet önlük numarası.
17.7 Paratriatlon Kişisel destekçiler:
a.) Yeterlilik sahibi kişisel destekçilerin sağlanması, paratriatletin sorumluluğundadır
ve bunların tümü tanımlanmalı ve Paratriatlon Brifinginde World Triathlon
Hakemlerinden kimlik belgesi almalıdır;
b.) Kişisel destekçiler aşağıdaki gibi tahsis edilecektir:
i. PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5 spor sınıfları için en fazla bir (1) kişisel
destekçi. Sınıflandırma işleminde her sporcu için yarışmalarda bir
destekçi kullanma izni belirlenecektir. Sınıflandırılmış durumdaki
sporcuların onayı, aşağıdakilerden oluşan bir Onay Paneli tarafından
yapılacaktır:
• World Triathlon Sınıflandırma Başkanı;
• World Triathlon Paratriatlon Komitesi üyesi;
• Spor Departmanı tarafından belirlenen bir kişi.
ii. PTWC spor sınıfı için en fazla bir (1) kişisel destekçi;
iii. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 spor sınıfı için hiçbir kişisel destekleyici
yoktur (Rehberler bu spor sınıfı için kişisel destekleyici görevi
yapabilir).
c.) Kişisel destekçilerin özellikle aşağıdaki konularda Paratriatletlere yardımcı
olmalarına izin verilir:
(i) Protez cihazlar veya diğer yardımcı cihazlar konusunda yardım etmek;
(ii) Paratriatletlerin el bisikleti ve tekerlekli sandalyelere oturmaları ve kalkmaları;
(iii) Wetsuitler veya elbiselerin çıkarılması;
(iv) Bisikletleri tamir edilmesi ve Paratriatletlere değişim alanındaki veya resmi teker
istasyonundaki diğer ekipmanda yardım edilmesi. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 Rehberleri,
harici yardım almadan tüm bisiklet parkuru boyunca bisikletin onarılmasına
yardımcı olabilir;
(v) Değişim alanında bisikletlerin yerleştirilmesi.
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d.) Tüm kişisel destekçiler, Başhakem tarafından uygun veya gerekli görülen diğer
düzenlemelere ek olarak World Triathlon Yarışma Kurallarına tabi olacaktır;
e.) Bir kişisel destekçi tarafından Paratriatletleri ileri itecek şekilde yapılan bir eylem
diskalifiye ile sonuçlanabilir;
f.) Bir kişisel destekçi, en fazla bir sporcuya yardımcı olabilir;
g.) Tüm kişisel destekçiler yarışma sırasında sporcuların değişim noktalarından iki (2)
metre mesafe içinde yer alacaklardır. Bölge dışına çıkmak için Hakemin iznini almak
gerekir.
17.8 Paratriatlon Kaydı:
a.) Brifing kaydı:
i.Paratriatletler brifing odasına girmek için katılım listesini imzalamalıdır.
Bu aşamada, kendi kişisel destekçilerin bulunup bulunamayacağı
konusunda Kayıt Görevlileri ile görüşmeleri gerekir;
ii.Paratriatletler brifinge kişisel destekçileri ile katılmalıdır;
iii.Brifingin hemen ardından, yarış kitlerini toplayacaklar ve kişisel destekçiler,
Yarış Organizasyon Komitesi tarafından sağlanan kişisel destekçinin
tişörtünü alacaklardır.
b.) Paratriatletler salonuna giriş:
(i) Paratriatletler ve kişisel destekçiler birlikte check-in yapmak zorundadır;
(ii) Kişisel destekçilerin üzerinde resmi yarış numarası ve resmi kişisel destekçi
tişörtü bulunması gerekir;
(iii) Bir Paratriatletin yanında kişisel destekçisi yoksa, kişisel destekçi gelinceye kadar
beklemesi gerekir. Paratriatletler yalnız kayıt yaptırmak isterse, kişisel destekçiler
oyun sahasına giremezler;
(iv) Kaydı yapılan bir kişisel destekçi, yalnızca istisnai durumlarda ve Teknik Delege
tarafından onaylandıktan sonra değiştirilebilir;
(v) Bu süre zarfında tüm sporculara iki zaman chipi dağıtılacaktır;
(vi) Değişim öncesi alan için ekipman (protez, koltuk değneği vb.) üzerinde yarış
numarası olması gerekir ve bunlar Paratriatletler salonunda kontrol edilecektir.
17.9 Değişim Öncesi Alan:
a.) Bir değişim öncesi alan varsa, PTWC1, PTWC2, PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5
spor sınıflarındaki Paratriatletler wetsuitlerini bu bölgede çıkarabilir. Bu
alanda, sadece PTWC1 ve PTWC2 spor sınıfında yarışan sporcuların kişisel
destekçilerine, sorumlu oldukları Paratriatlete yardımcı olmalarına izin verilir,
ancak sporcuyu itemez veya ileriyönde etki yapamazlar;
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b.) Tüm PTWC1 ve PTWC2 sporcuları, değişim öncesi alandan değişim alanına
günlük sandalyede geçmelidir. Bu alan için PTWC1 ve PTWC2 Paratriatletleri
tarafından sağlanan tekerlekli sandalyelerin frenleri çalışır durumda olmalıdır;
c.) Yüzme çıkış alanına en yakın alan her zaman PTWC1 ve PTWC2 tekerlekli
sandalyelerini yarış numaralarına göre sıralamak için kullanılacaktır;
d.) Değişim öncesi alanda, PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5 spor sınıflarındaki
Paratriatletler için tüm protez cihazları/koltuk değneklerini ayarlamak ve
görünmesi için 1-9+0 arasında numaralı sandalyelerin bulunduğu özel bir alan
bulunmalıdır (gerekirse). PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5 sporcuları, protezlerini
veya koltuk değneklerini yarış numarasının son rakamıyla aynı numaraya
sahip sandalyede bırakmalıdırlar. En az iki (2) Hakem, bu ekipman cihazlarının
sudan çıkarken sporculara dağıtımını koordine edecek ve su çıkışında bulunan
Hakemden yarış numarası bildirimini alacaktır. Tüm ekipman numara sırasına
göre sıralanacaktır;
e.) Sporcu değişim öncesi alandan çıktıktan sonra, değişim öncesi alanda hiçbir
sporcu
ekipmanı bırakılamaz. Destekçinin bir sporcunun ekipmanını
taşımasına izin verilir
f.) Değişim öncesi alanda, kallerin kaymaz malzeme ile kaplanması veya
kapatılması koşuluyla, prostez bacaklara monte edilmiş, adapte edilmiş kallere
ve açık olmayan kalleri olan bisiklet ayakkabılarına izin verilir.
g.) PTS2 – PTS5 arasında, bir bacağı olmayan Paratriatletler, Değişim Öncesi Alan
ve Değişim Alanı 1 arasında bir protez veya koltuk değneği kullanmalıdır.
Değişim Öncesinden Değişim Bölgesine kadar tek ayak üzerinde zıplayarak
gidilmeye izin verilmez.
17.10 Değişim alanı:
a.) Yarış Organizasyon Komitesi, Paratriatletlere yüzme çıkışından değişim öncesi
alanlarına kadar yüzme çıkış alanında asgari 16 yüzme çıkış asistanı
sağlayacaktır. Yüzme çıkış asistanlarının nihai sayısı World Triathlon Teknik
Delegesi tarafından belirlenir. Bu alana yalnızca bu kişilerin girmesine izin
verilecektir. Eğitimleri World Triathlon Teknik Delegesi tarafından
denetlenmelidir;
b.) Yüzme çıkışı sırasında Paratriatletler, bone renklerine göre yüzme çıkış
asistanlarından aşağıdaki gibi yardım alacaktır:
(i) Kırmızı: Paratriatletin yüzme çıkışından kaldırılarak wetsuit
çıkartma
alanına getirilmesi gerekir;
(ii) Sarı: Paratriatletin yüzme çıkışından wetsuit çıkarma alanına kadar
yürüme /koşma konusunda desteklenmesi gerekir;
(iii) Yeşil, turuncu veya beyaz: Paratriatletin yüzme çıkışında herhangi bir
yardımaihtiyacı yoktur. Rehberler için beyaz boneler kullanılacaktır.
c.) Yüzme çıkış asistanları, sporculara, ellerinden geldiği oranda iyi niyetle ve
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güvenliği ana prensip olarak kabul ederek yardımcı olacaktır;
d.) Yüzme çıkışından değişim bölgesine kadar bölgede bisikletlere, iki kişilik bisikletlere
veya el bisikletlerine izin verilmez;
e.) Tüm hareket ekipmanları , değişim bölgesinde her Paratriatlet için tahsis edilen
alan içerisinde kalacaktır. Tüm kullanılan boneler, gözlükler, wetsuitler,
yüzme ipleri, kasklar kutuda olmalıdır;
f.) Bisiklet ayakkabıları, bisiklet etabından önce ve sonra değişim alanında yer
tahsis edilen sporcu alanına bırakılmalıdır;
g.) Değişim alanındaki PTVI1, PTVI2 ve PTVI3 konumları, bisiklete binme çizgisine
(kadınlar ve erkekler) en yakın yerde olmalı ve arkasından PTS5, PTS4, PTS3,
PTS2 ve PTWC1 ve PTWC2 spor sınıflarının geri kalanı gelmelidir. PTWC1 ve
PTWC2 Paratriatletlerin el bisikletini değişim alanının içinde kullanmasına izin
verilir;
h.) Her PTWC1 ve PTWC2 paratriatleti, 4x2 metrelik bir kişisel alana sahip
olacaktır. Değişim alanındaki manevralar sırasında sporcu, destekçi ve tüm
ekipman bu alanın içinde olacaktır.
17.11. Paratriatlon Yüzme:
a.) Güvenlik nedeniyle, yarışma başlangıcında Paratriatletlerin sunumu sırasında
kategoriler aşağıdaki sırayla sunulacaktır: PTVI1, PTVI2, PTVI3, PTS5, PTS4, PTS3,
PTS2, PTWC1 ve PTWC2. Güvenlik nedeniyle, PTWC1 ve PTWC2 Paratriatletleri
suya daima diğer tüm Paratriatletler yerini aldıktan sonra girmelidir;
b.) Yüzme startı "su içinde" verilecektir;
c.) Yüzme etabı bir çok turdan oluşuyorsa, Paratriatletlerin turlar arasında sudan
çıkmaları gerekmeyecektir;
d.) Palet, kürek veya herhangi bir türde yüzer cihazlar dahil (ancak bunlarla sınırlı
olmamak üzere) yapay itici cihazlara izin verilmez. Tüm protez ve/veya ortez
cihazları, onaylı diz destekleri hariç itici aletler olarak kabul edilir. Bu tür bir
cihazın kullanımı diskalifiyeye neden olacaktır;
e.) Yüzme etabında zararlı olabilecek keskin nesnelere, vidalara, protez astarlara
veyaprostetik cihazlara izin verilmez;
f.) Wetsuit kullanımı aşağıdaki grafiğe göre belirlenir:
Yüzme uzunluğu

750 m
1500 m
3000 m
4000 m

Daha düşük
sıcaklıklarda
Wetsuit zorunlu
18 0C
18 0C
18 0C
18 0C

Suda
maksimum kalış
süresi
45 dakika
1 saat 10 dakika
1 saat 40 dakika
2 saat 15 dakika

g.) Herhangi bir paratriatlet bu süre içerisinde yüzme parkurunu tamamlamadıysa
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ve finişe 100 metreden daha uzak durumdaysa, derhal sudan çıkarılmalıdır;
h.) Su sıcaklığı 24.6 °C ve üzeri olduğunda wetsuitler kullanılamaz;
i.) Su sıcaklığı 30.1 ° C ve 32.0 ° C arasında ise, suda maksimum kalış süresi 20
dakikadır; j.) Resmi su sıcaklığı 32 °C'den yüksek veya 15 °C'den düşükse yüzme
kısmı iptal edilebilir. (Resmi su sıcaklığı, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi
hesaplanır):
(j) Yukarıdaki sıcaklıklar her zaman nihai kararda kullanılan su sıcaklığı değildir. Su
sıcaklığı 22 °C'den düşükse ve hava sıcaklığı 15 °C'den düşükse, ayarlanan değer
ölçülen su sıcaklığını bir sonraki çizelgeye göre azaltacaktır:

Su
sıc
aklı
ğı
(Tü
m
değ
erl
er
0
C)

22
21
20
19
18
17
16
15

15
18.5
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0

14
18.0
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
İptal

13
17.5
17.0
16.5
16.0
15.5
15.0
İptal
İptal

Hava sıcaklığı (Tüm değerler 0C)
12
11
10
9
17.0
16.5
16.0
15.5
16.5
16.0
15.5
15.0
16.0
15.5
15.0
İptal
15.5
15.0
İptal
İptal
15.0
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

8
15.0
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

7
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal
İptal

17.12. Paratriatlon Bisikleti:
a.) Paratriatlon yarışmaları Draft yasak müsabakalardır. Kış Triatlonu, Kros Duatlon ve
Kros Triatlon Paratriatletler için Draft serbest müsabakalardır;
b.) Paratriatlon yarışmalarında, burada kullanılan "bisiklet" terimine, bisikletler, iki
kişilik bisikletler (tandem bisiklet) ve el bisikletleri dahildir;
c.) Tüm bisikletlerin itici gücü insan gücüdür. Bisikleti ilerletmek için kollar veya
bacaklar kullanılabilir, ancak her ikisi birden kullanılamaz. Herhangi bir ihlal
diskalifiyeile sonuçlanacaktır;
d.) Paratriatlon yarışmaları için bisiklet şartnameleri, World Triathlon Yarışma
Kurallarıbölüm 5.2'de belirtilmiştir;
e.) Bisikletler, iki kişilik bisikletler (tandemler) ve el bisikletlerinde iki bağımsız fren
sistemi olmalıdır. Bisikletler ve iki kişilik bisikletlerde (tandemlerde) her bir
tekerlekte bağımsız bir fren olmalıdır. El bisikletleri üzerindeki her iki fren de ön
tekerleğe etki edecektir;
f.) Disk frenlerine izin verilir;
g.) Bir üst ekstremite engeli olan Paratriatletler, fren sisteminde bir ayraç kullanabilir
ve bu bisiklet adaptasyonu olarak kabul edilmez;
h.) Direnç azaltma etkisine sahip koruyucu kalkanlara, kaplamalara veya diğer cihazlara
izin verilmez;
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i.) İkisi aynı anda olmamak kaydıyla, bisiklete veya sporcunun vücuduna yapay
tutacaklar ve protezler sabitlenebilir.
j.) El bisikletleri dışında (PTWC1 ve PTWC2), bir sürücünün duruşu yalnızca pedallar,
sele ve gidonlar tarafından desteklenmelidir;
k.) Diz ampütasyonunun üstünde bir bacağı bulunan veya protez takamayacak
şekilde kol bacak eksikliği olan Paratriatletler uyluk için onay gerektiren bir
adaptasyon olarakkabul edilmeyen bir destek/soket kullanabilir.
l.) Herhangi bir bisiklet veya el bisikleti için engel adaptasyonu talepleri, ilgili Ulusal
Federasyon tarafından, sporcunun yarışmak istediği müsabakadan en az bir (1) ay
önceWorld Triathlon onayı için yazılı olarak sunulmalıdır.
http://www.triathlon.org/about/downloads category/Paratriatlon adresinde yer
alan "Equipment Adaptation Form” (Ekipman Adaptasyon Formu) isimli formu
kullanarak net bir açıklama yapılmalı ve en az 5 fotoğraf eklenmelidir. Panel,
bilgileri inceledikten sonra talepte bulunan kişi World Triathlon tarafından
talebin sonucu hakkında bilgilendirilecektir. Kabul edilirse, bilgiler aynı
konumdaki “Approved Paratriatlon Impairment Adaptations on Bicycles” (Onaylı
Paratriatlon Engel Adaptasyonları) dosyasına dahil edilecektir;
m.) World Triathlon ve World Triathlon Hakemleri, Paratriatlet tarafından kullanılan
ekipman seçiminden ve/veya herhangi bir adaptasyondan veya bunlarda
olabilecek bir herhangi kusurdan veya uygunsuzluktan kaynaklanan bir sonuçtan
sorumlu olmayacaktır;
n.) Hiçbir bisiklet parkurunda, en dik kısımda maksimum %12'den fazla eğim
olamaz;
o.) Resmi yarış numarasının kullanılması zorunlu ise arkadan görünmelidir.
17.13. Paratriatlon PTWC1 ve PTWC2 Yüzme:
a.) Sporcular herhangi bir pozisyonda bacak etrafında yüzmeyen malzemeden yapılmış
en fazla 3 bağlantı elemanı kullanabilir. Bağlantı elemanları, maksimum olarak 10 cm
genişliğinde olacaktır;
b.) Yüzdürme veya itme sağlamaması koşuluyla, dizlik kullanımına izin verilir. Eğer bir
spor kıyafeti giyilirse, dizlik wetsuitin dışına takılmalıdır. Dizlik, maksimum olarak
bacağın yüzeyinin yarısını kaplayabilir. Uzunluk, baldırın üst yarısını veya baldırın alt
yarısını geçemez ve diz alanını tutmak zorundadır:
(i) Dizlik özellikleri:
• Malzeme: yüzebilirlik veya itme kapasitesi olmayan PVC plastik veya karbon
fiber;
• Havayı veya başka bir gazı hapseden herhangi bir boşluğu veya odası olamaz;
• Kalınlık maksimum olarak 5 mm ile sınırlıdır.
c.) Diz destekleri World Triathlon tarafından onaylanmalıdır. Tüm talepler, World
Triathlon onayı için, sporcunun yarışmak istediği yarışmadan en az (1) ay önce, ilgili
Ulusal Federasyon tarafından yazılı olarak bildirilmeli, bu bildirim World Triathlon

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

86

websitesinde “Documents” (Dokümanlar) bölümü altında verilen “Knee Brace
Approval Request Form” “Dizlik Onay Talebi Formu” kullanılarak net bir açıklama ve en
az 5 fotoğraf içermelidir. Panel, bilgileri inceledikten sonra talepte bulunan Ulusal
Federasyon, World Triathlon tarafından talebin sonucu hakkında bilgilendirilecektir.
Kabul edilirse, bilgiler aynı konumdaki “Approved Knee Braces Catalog” (Onaylı Dizlik
Katalog) dosyasına dahil edilecektir;
d.) Wetsuit tabanlarının kullanımına her zaman izin verilir. 5 mm +/- 0,3 mm, kalınlıkta
olmalıdır.
17.14. Paratriatlon PTWC1 ve PTWC2 Bisiklet:
a.) Paratriatletler, kol destekli (AP) bir el bisikletini yatık bir konumda kullanmalıdır;
b.) Yatık pozisyondaki el bisikletinin özellikleri aşağıdaki gibidir:
(i) El bisikleti, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) bisiklet yapımı genel prensiplerine
uygun olan (şasi kadro borularının düz olması gerekmemesi hariç), kolla çalışan, üç
tekerlekli (açık kadrolu ve tüp şeklinde) bir araç olacaktır. Sele veya sırtlık yapımı
için, maksimum kadro boru çapı, UCI'nin genel ilkeleri tarafından tanımlanan
maksimum değerde olmalıdır (geçemez)
(ii) Tek teker, çift tekerleğe göre farklı bir çapta olabilir. Ön tekerlek (veya
tekerlekler) yönlendirilebilir olmalı ve tutma yerleri ve bir zincir içeren bir sistemle
sürülmelidir (önde veya arkada bir tekerlek). El bisikleti, ayak pedallarının yerini
alan el tutacakları ile birlikte, bir zincir seti ve konvansiyonel bisiklet aktarma organı,
krank kolları, zincir dişlisi, zincir ve dişliler vasıtasıyla ilerletilmelidir. Sadece eller,
kollar ve üst gövde ile ilerletilir;
(iii) Paratriatlet net bir görüş imkanına sahip olmalıdır. Bu nedenle, Paratriatletin
elleri gidon üzerinde tamamen ileri yönde bakar şekilde, kürek kemiği arkalıkla
temas halinde ve kafası kafalıkla temas halinde otururken, göz hattının yatay tarafı
krank kasasının/krank setinin merkezinin üstünde olmalıdır. Bu pozisyondan uygun
ölçümler şu şekilde hesaplanır: (# 1) Yerden Paratriatletin gözlerinin merkezine olan
uzaklık ve (# 2) zeminden krank kasasının merkezine (krank seti) olan mesafe. Ölçüm
(# 1), diğer ölçüme (# 2) eşit veya daha büyük olmalıdır;
(iv) Tüm el bisikletlerinde arka görüşün mümkün olması için sporcu kaskına veya
bisikletin önündeki bir noktaya sabitlenmiş bir ayna bulunmalıdır;
(v) Sporcunun ayakları bisiklet etabı sırasında dizlerinin önünde konumlanmış
olmalıdır;
(vi) El bisikletinde yarışma sırasında ayarlama yapılamaz;
(vii) El bisikletinin tekerlekleri, lastik hariç, minimum (ERTRO) 406 mm ile maksimum
622 mm arasında değişebilir. Gerekirse modifiye edilmiş göbek eklentileri
kullanılabilir. El bisikleti çift tekerlerin genişliği, lastikler yere temas eder durumda
her lastiğin merkezinde ölçülen minimum 55 cm ila maksimum 70 cm arasında
değişebilir;
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(viii) Disk tekerleklere izin verilir;
(ix) Disk frenlerine izin verilir;
(x) Bir el bisikleti 250 cm uzunluktan veya 75 cm genişlikten daha büyük olmamalıdır;
(xi) Vites değiştirme tertibatı ya gidonun uçlarında ya da Paratriatlet'in gövdesinin
yanında olabilir;
(xii) En büyük zincir halkası, Paratriatletin korunması için sağlam bir şekilde
yerleştirilmiş bir korumaya sahip olacaktır. Bu koruma yeterince sağlam olan ve
zincir halkasını, sürücüye bakan taraftaki çevresinin yarısı üzerinden (180°)
tamamen kaplayan sağlam bir malzemeden yapılmalıdır;
(xiii) Borular arasındaki bağlantı noktalarına yerleştirilen her türlü dolgu veya teller
sadece güçlendirme amaçlı olacaktır. Yarışma için işlevsel olmayan, aerodinamik
cihazlara izin verilmez;
(xiv) Kolay çıkan bir emniyet kemerine izin verilir;
(xv) Paratriatletler, bacaklarında, yarışma sırasında sürüklenmelerini veya yere
temas etmelerini engellemek için yeterli destek/ayak dayanağı olmasını
sağlamalıdırlar;
c.) Resmi yarış numarası el bisikletinin arkasına yerleştirilecek ve arkadan görünür
olacaktır;
d.) Kask, el bisikletine binmeden önce bağlanmalı ve finişe kadar bağlı kalmalıdır;
e.) Sporcular, Değişim 1'den çıkarken biniş çizgisinde ve Değişim 2'ye girerek iniş
çizgisinde tamamen durmalıdır.
Durduktan sonra, Hakem "Go" (Git) der ve sporcu yarışmaya devam edebilir. Ön
tekerlek çizgiden hemen önce durursa tekerlekli sandalyenin doğru şekilde durduğu
kabul edilir. Ön tekerlek, çizgiye dokunarak veya çizginin ötesinde durursa, bir zaman
cezası uygulanır.
17.15. Paratriatlon PTWC1 ve PTWC2 Koşu:
a.) Tüm Paratriatletler koşu etabını "tekerlekli yarış sandalyesinde"
gerçekleştirirler;
b.) Bir "tekerlekli yarış sandalyesi"nin (bundan böyle "sandalye" olarak
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anılacaktır)özellikleri aşağıdaki gibidir:
(i) Sandalyede iki büyük tekerlek ve bir küçük tekerlek bulunmalıdır;
(ii) Ön tekerlekte bir fren olmalıdır;
(iii) Sandalyenin gövdesinin hiçbir parçası ön tekerleğin göbeğinin dışına çıkamaz veiki
arka tekerleğin göbeğinin iç kısmından daha geniş olamaz. Sandalyenin ana
gövdesinin zeminden maksimum yüksekliği 50 cm olacaktır;
(iv) Şişirilmiş lastik dahil olmak üzere büyük tekerleğin maksimum çapı 70 cm'yi
aşamaz. Şişirilmiş lastik dahil, küçük tekerleğin maksimum çapı 50 cm'yi aşamaz;
(v) Her büyük tekerlek için yalnızca bir tane düz, yuvarlak, elle itme jantına ( tekerlek
) izin verilir. Sandalyeyi iten hiçbir mekanik dişliye veya kola izin verilmeyecektir;
(vi) Sadece elle çalıştırılan mekanik direksiyon cihazlarına izin verilecektir;
(vii) Paratriatletler, ön tekerleği manuel olarak sola ve sağa çevirebilmelidir;
(viii)Sandalyenin hiçbir parçası, arka lastiklerin arka kenarının dikey düzleminin
arkasından çıkıntı yapamaz;
(ix) Tekerlekli sandalyenin yukarıdaki kurallara uygunluğunu sağlamak Paratriatletin
sorumluluğundadır ve sandalyede ayarlamalar yapılırken müsabakalarda gecikmeye
yol açılmayacaktır;
(x) Paratriatletler, bacaklarında, yarışma sırasında yerde sürüklenmelerini veya yere
temas etmelerini engelleyecek yeterli destek olmasını sağlamalıdır;
(xi) Paratriatletler, sandalyeye oturduklarında her zaman onaylanan bisiklet kaskı
takmalıdır.
c.) Paratriatletin tekerlekleri veya itme-jantlarını itmesi dışında bir yöntemle ilerleme
diskalifiye ile sonuçlanacaktır;
d.) Bir motosiklet veya araçtan draft yapılması yasaktır ve sporcuları bilgilendirmek için
mavi kart kullanılacaktır. Draft yapmak motosiklet veya araç draft bölgesine
girmektir(cezalar 5.6'da belirtilmiştir):
• Motosiklet draft bölgesi: bir motosikletin arkasındaki draft bölgesi 15 metre
uzunluğunda olacaktır.
• Araç draft bölgesi: Bir aracın arkasındaki draft bölgesi 35 metre uzunluğunda
olacaktır ve her araç için geçerli olacaktır.
e.) Başka bir Paratriatleti geçme girişiminde bulunan bir Paratriatlet, geçişi bitirmeden
önce geçilen sandalye ile arasında yeterli mesafeyi koymak zorundadır. Geçilen
Paratriatlet, geçen sandalyenin ön tekerleğini kendi sandalyesinin önüne
geçtiğinde geçen Paratriatleti engelleyemez veya önünü tıkayamaz;
f.) PTWC1 ve PTWC2 sporcuları, öndeki tekerin aks merkezi bitiş çizgisinin yakın
kenarının dikey düzlemine ulaştığında finiş yapmış sayılacaktır;
g.) Resmi yarış numarası tekerlekli sandalyenin arkasına yerleştirilecek ve arkadan
görülür olacaktır;
h.) Hiçbir koşu parkurunda, en dik bölümde maksimum eğim %5'in üzerinde olamaz.
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17.16. Paratriatlon PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5 Koşusu:
a.) Bacak engeli olan sporcuların iki bacağının dengeli olması için veya yarışma
sırasında simetrik hareket etmelerini sağlamak için protez kullanmalarına izin
verilir. Sporcular sadece sınıflandırma değerlendirmesi sırasında onaylanmış
ve/veya
veya
Sınıflandırma
Danışma
Grubu
tarafından
değerlendirilen;protezler, ortezler veya diğer özel uyarlanabilir ekipmanlarla
yarışabilirler
b.) Koşu bladelerin ( özel koşu ayağı ) kullanımına sadece protez bir ayağa monte
edildiği sürece izin verilir;
c.) Sporcular resmi bir yarış numarası ya da önden görülebilecek dört vücut çıkartması
takarlar.
17.17. Paratriatlon PTVI1, PTVI2 ve PTVI3:
Tüm görme engelli (PTVI1, PTVI2 ve PTVI3) Paratriatletler ve rehberleri için aşağıdaki
ek kurallar geçerlidir:
a.) Genel:
(i) Rehber köpeklere hiçbir durumda izin verilmeyecektir;
(ii) Sporcunun rehberi aynı cinsiyetten ve milliyetten olmalıdır. Hem sporcu hem de
rehber aynı Ulusal Federasyondan lisansa sahip olacaktır;
(iii) Her sporcu için her yarışma sırasında en fazla bir (1) rehbere izin verilir;
(iv) Bir sporcu, son sprintinden veya standart mesafe elit triatlon World Triathlon
müsabakasından veya World Triathlon tarafından sprint veya standart
mesafede kabul edilmiş herhangi bir elit triatlon müsabakasından itibaren on
iki (12) aygeçinceye kadar rehber olarak görev yapamaz;
(v) Tüm rehberler World Triathlon Yarışma Kuralları Ek A’ya göre asgari yaş
koşullarına uymak zorundadır;
(vi) Yaralanma veya hastalık durumunda ve bir medikal sertifikanın sunulması
durumunda, bir rehber yarışmanın resmi olarak başlamasından 24 saat
öncesine kadar değiştirilebilir. Bu tarihten sonra hiçbir değişikliğe izin
verilmeyecektir;
(vii) Rehberlerin haksız avantajlar elde etmek için sporcuları çekmesine veya
itmesine izin verilmez;
(viii)Sporcu ve rehber, birbirlerinden yüzme etabında 1.5 metreden, yarışmanın
diğer bölümlerinde ise 0,5 metreden daha fazla mesafede olamazlar;
(ix) Rehberler, kürek sörfleri, kayak, vb. (yüzme etabında) veya bisiklet, motor
bisiklet vb. (koşu kısmında) veya diğer mekanik taşıma araçlarını
kullanamazlar;
(x) Tüm PTVI1 sporcular, tüm yarışma boyunca gözlük takmalıdır. Yüzme karartma
gözlükleri, yalnızca sporcu ve rehber Değişim alanı 1'deki bisiklet konumlarına
ulaştığında çıkarılabilir. Bisiklet/koşu karartma gözlükleri Değişim alanı 1'den
sporcu ve rehber bitiş çizgisini geçene kadar kullanılmalıdır. Hem karartma
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gözlükleri hem de diğer gözlükler kayıt sırasında kontrol edilecek ve sporcu,
ışığın ana yamalı veya boyalı alandan, burun parçasından, yanlardan veya alttan
girmesineengel olmalıdır;
(xi) Sporcular ve rehberler World Triathlon Anti-Doping Kurallarına tabidir.
b.) Yüzme:
(i) Yüzme sırasında her bir sporcu rehberi ile bağlı olmalıdır;
(ii) Bir rehber hiçbir zaman haksız bir avantaj elde etmek için paratriatleti kendi
vücudunun herhangi bir parçası ile ilerletemez, çekemez veya itemez;
(iii) Rehber, sporcunun başından rehberin başına kadar maksimum 1,5 m
mesafede olacak şekilde sporcunun yanında yüzmelidir. İp, parlak veya
yansıtıcı renkte elastik halat olmalı ve gerilmeden ölçüldüğünde 80 cm’ye
kadar uzunlukta olmalıdır. İp, sporcuların vücudunun herhangi bir noktasına
sabitlenebilir.
c.) Bisiklet:
(i) Bütün Paratriatletler ve rehberler tandem bisiklet kullanmalıdır. İki kişilik
bisikletin özellikleri aşağıdaki gibidir:
• İki kişilik bisiklet iki bisikletçinin kullandığı bir araç olan, eşit çapta iki tekerleğe
sahiptir ve UCI’nın bisiklet yapısı genel prensiplerine uygun bir araçtır. Ön
tekerlek pilot olarak bilinen öndeki sürücü tarafından yönlendirilebilir olmalıdır.
Her iki sürücü de geleneksel bisiklet pozisyonunda öne bakacak ve arka tekerlek
her iki bisikletçi tarafından pedallar ve zincirlerden oluşan bir sistem üzerinden
hareket ettirilecektir; maksimum boyutlar 2,70 metre uzunluk ve 0,5 metre
genişlik şeklinde olacaktır;
• İki kişilik bisiklet üst borusu ve diğer ilave güçlendirme boruları, sürücülerin
morfolojik boyutlarına uyacak şekilde eğimli olabilir.
d.) Koşu:
i. Her sporcu koşu sırasında rehberine bağlı olmalıdır. İp, elastik olmayan malzemeden
yapılmalı ve enerji depolamamalı ve/veya sporcuya bir performans kazancı
sunmamalıdır.
ii. Sporcu koşu sırasında bir dirsek ucu kullanabilir. Rehber koşucunun, müsabaka
sırasında herhangi bir aşamada avantaj sağlamak için sporcuları itmesi,
çekmesi veya başka şekilde ilerletmesi yasaktır. Bir rehber-koşucu, sporcuya
koşma yönünde herhangi bir avantaj sağlamadığı sürece, tökezlemiş veya
düşmüş bir sporcuya dengesini ve/veya yönünü yeniden kazanması için
yardımcı olabilir.
iii. Sporcu bitiş çizgisini geçerken, rehber paratriatletin yanında veya arkasında
olmalı, ancak gerekli olan 0,5 metre maksimum mesafeden daha uzakta
olmamalıdır.
iv. Free leading bölgeleri ( Serbest Yönlendirme Bölgeleri ) : güvenlik nedeniyle, bir
yardım istasyonu, keskin viraj, ceza alanı, değişim bölgesi yüzme çıkışı, değişim
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öncesi alan veya Teknik Delege tarafından belirlenen ve sporcu brifinge
gösterilen koşu parkurunun başka bir bölümünden 10 metre önce ve sonra
temasa izin verilir;
17.18. Dış yardım:
a.) Teknik Delegeler, para triatletlerin yardım alabileceği parkurun alanlarını veya
bölümlerini, hangi yardımın sağlanabileceğini ve uygulanabilir talimatları ve koşulları
belirleyebilir.
17.19. Hijyen:
a.) Kateter veya diğer idrar saptırma cihazlarını kullanan tüm Paratriatletlerin her
zaman bir kateter torbası kullanarak dökülmeyi önlemesi zorunludur. Buna
antrenman, yarışma ve sınıflandırma dahildir.
17.20. Onay panelleri:
a.) Bisiklet adaptasyonları veya destek onayı ile ilgili kararlar, aşağıdakilerden oluşan
bir panel tarafından yapılacaktır:
(i) World Triathlon Teknik Komitesinin bir üyesi;
(ii) World Triathlon Spor Bölümünün bir temsilcisi;
(iii) World Triathlon Paratriatlon Komitesinin bir üyesi;
b.) Onay Panelinin kararları konusunda World Triathlon Tahkim Kurulu ’na itiraz
edilebilir. Bu itiraz, Onay Panelinin kararını askıya almaz ve karar, World Triathlon
Tahkim Kurulu 'nun itiraz konusunda karar vermesi sırasında geçerli kalır.
18 KIŞ TRİATLONUVE KIŞ DUATLONU:
18.1. Tanım:
a.) Kış Triatlonu ve kış duatlonu farklı biçimde gerçekleşebilir:
(i) Kış Triatlonu:
● 3 segment: Koşu, dağ bisikleti ve kros kayağı;
● 6 segment: Sürekli olarak iki kez tekrarlanan koşu, dağ bisikleti ve kros kayağı.
(ii) S3 Kış Triatlonu: Koşu, paten ve kros kayağı
(iii) Kış Duatlonu:
● 6 segment: Sürekli tekrarlanan koşu ve kros kayağı üç kez?
b.) Yarışmanın tüm bölümleri tercihen kar veya buzda olacaktır. Koşu ve bisiklet etabı
farklı bir yüzeyde gerçekleşebilir.
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18.2. Resmi Eğitim ve Parkuru Tanıma:
a.) Resmi eğitim ve tanıtım oturumları Teknik Delege ve Yarış Organizasyon Komitesi
tarafından gerçekleştirilecektir. Sporcular ve antrenörler bu resmi antrenman ve
tanıtım oturumlarına katılabilir;
b.) Yarışma günlerindeki davranış: Bir yarışma devam ederken sporcuların, parkurda
ısınmalarına veya parkuru tanımalarına olmalarına izin verilmez.
18.3. Koşu:
a.) Koşu bölümünde koşu ayakkabıları zorunludur. Bu kural Yaş Gurubu sporcuları için
geçerli değildir;
b.) Çivili koşu ayakkabısına izin verilir.
18.4. Dağ bisikleti:
a.) Minimum lastik çapı 26 inç, maksimum 29 inç'tir. Minimum kesit 1,5 inç'tir;
b.) Ön ve arka tekerleklerin çapları farklı olabilir;
c.) Kış triatlon yarışmalarının bisiklet etabı, kar üstünde bir kros parkur olarak
düzenlenir ve normal yolları takip edebilir;
d.) Sporcuların parkur boyunca bisikleti itebilirler veya taşıyabilirler;
e.) Drafta izin verilir. Güvenlik nedeniyle, parkurda değişim bölgeleri olmayabilir. Tur
yiyen sporcular yarışmadan çıkarılmayacaktır;
f.) Clip-ons gidonlara izin verilmez;
g.) Geleneksel yol gidonları yasaktır;
h.) Sporcular kendi aletlerini ve parçalarını getirmeli ve tamirlerini kendi yapmalıdır;
Bisiklet etabında bisiklet ayakkabıları zorunludur. Bu kural Yaş Gurubu sporcuları için
geçerli değildir;
i.) Çivilerin lastik yüzeyinden ölçülerek 5 mm'den kısa olması koşuluyla çivili lastiklere
izin verilir. .
j.) Geleneksel MTB çubuk uçlarına izin verilir. Uçlar tapalı olmalıdır.
18.5. Kayak:
a.) Hakemler tarafından açıklanması durumunda, ekipmanın (kayakların) yarışmadan
önce özel olarak işaretlenmiş kulvarlarda veya yarışma parkurunda test edilmesine izin
verilir;
b.) Yarışma sırasında sporculara, takım üyeleri, takım yöneticileri veya parkurdaki diğer
tavşan atletler eşlik edemez;
c.) Sporcuların bir kayak ve iki sopa değiştirmelerine izin verilir;
d.) Sporcular tercih ettikleri tekniği kullanarak kayak yapabilirler;
e.) Teknik Delege, belirli alanlarda klasik tarzın zorunlu olduğunu belirleyebilir;
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f.) Kayak etabı sırasında bisiklet kaskı takmak yasaktır. Bununla birlikte, soğuk havanın
hareketlilik üzerindeki etkisi nedeniyle, Teknik Delege tarafından bir kask takmaya izin
verilebilir;
g.) Bir sporcu tarafından değişim isteği yapıldığında, geçilen sporcunun en kısa
zamanda yan tarafa geçmesi gerekir;
h.) Son düzlük (50-100 metre) bitiş yolu olacaktır. Bu bölge, sporcuların diğer
sporcuların ilerlemesini engellemesini önlemek için normalde koridorlara ayrılır.
Açıkça işaretlenmeli ve oldukça görünür olmalıdır, ancak işaretler kayakları
engellememelidir. Koridorlar mümkün olduğunca uzun olmalıdır. Koridorların sayısı,
genişliği ve uzunluğu Teknik Delege tarafından belirlenecektir.
i.) Bitiş yolunda, sporcuların sollama dışında bir koridordan diğerine geçmelerine izin
verilmez;
j.) Sporcular bitiş çizgisini en az 10 metre geçinceye kadar kayaklarını çıkaramazlar. Bu
hattan sonra son kayak kontrolü yapılacaktır;
k.) Kros kayağında kayak ayakkabısı zorunludur. Bu kural Yaş Gurubu sporcuları için
geçerli değildir.
18.6. Paten:
a.) Nordik blade dahil olmak üzere her türlü paten serbesttir;
b.) Sporcular paten değiştiremezler;
c.) Değişim isteği bir sporcu tarafından yapıldığında, geçen sporcunun en kısa zamanda
tarafına geçmesi gerekir;
d.) Sporcular, Yarışma Kuralları 5.2 g)'de belirtildiği gibi kask takacaktır.
18.7. Değişim alanı:
a.) Değişim bölgesi içinde kayak yapmak yasaktır;
b.) Sporcular, koşu ayakkabıları ve patenlerini değişim alanı içinde kendi alanlarında
giymeli ve çıkarmalıdırlar. Eğer bir "Nordik blade değiştirme bölgesi" sağlanırsa,
sporcular Nordik bladesi oraya koymayı seçebilir;
c.) Değişim alanında, Hakemler sporculara bisikletlerini alıp yerleştirerek ve
ekipmanlarını vererek yardımcı olabilirler. Bu hizmet tüm sporcular için eşit olmalıdır;
d.) Tüm sporcular, bisiklet ayağının başlangıcında bisikletlerini askıdan çıkardıkları veya
patenlerini giydikleri andan itibaren bisiklet ayağının finişinden bisikletlerini bölmeye
koydukları veya patenlerini çıkardıkları ana kadar kaskları sağlam bir şekilde başlarında
olmalıdır;
e.) Buzun kenarının yan tarafında "Nordik blade değiştirme alanı" oluşturulabilir;
f.) "Kayak yerleştirme çizgisinden" sonra sporcuların ayakkabı örtülerini atabilecekleri
bir çöp atma bölgesi konacaktır.
18.8. Antrenör İstasyonu:
a.) Antrenörler, sporculara kendi yiyecek ve içeceklerini sağlamak için bisiklet etabında
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belirlenmiş bir alana sahip olacaklardır.
18.9. Özel İhtiyaçlar İstasyonu:
a.) Özel ihtiyaçlar için bisiklet ve/veya koşuda ilave istasyonlar sağlanabilir;
b.) Bu istasyonlarda verilen herhangi bir madde, Yarış Organizasyon Komitesi
tarafından sağlanan gönüllüler tarafından verilecektir;
c.) Bu istasyonlar yoksa, başka bir kişi tarafından hiçbir madde sağlanamaz, aksi
takdirde bu durum harici yardım olarak kabul edilir.
d.) Bisiklet etabında, sporcuların doğru şekilde paketlenmesi ve etiketlenmesi şartıyla
özel aletler ve yedek parçaları bırakma şansına sahip olacağı bir Onarım Bölgesi
bulunabilir. Sporcu kendi onarımını yapmaktan sorumludur.
18.10. Finiş tanımı:
a.) Bir sporcu, ön kayak botunun ucu, bitiş çizgisinin ön kenarından uzanan dikey bir
çizgiyi geçtiğinde, "finiş" yapmış olarak değerlendirilecektir.
18.11. Hava koşulları:
a.) Hava sıcaklığı -18 °C'nin altına düştüğünde, yarışma iptal edilir.

19 KROS TRİATLON VE DUATLON:
19.1. Genel:
a.) Kros triatlon yüzme, dağ bisikleti (MTB) ve kros koşularından oluşur;
b.) Kros Duatlon, Kros koşusu, dağ bisikleti (MTB) ve kros koşusu parkurlarından
oluşmaktadır.
19.2. Mesafeler:
a.) Kros Triatlonun mesafesi Ek A'da gösterilmiştir;
b.) Kros Duatlonun mesafesi Ek A'da gösterilmiştir;
c.) Parkurda zorlu tepeler ve zorlu teknik yönler olmalıdır. Teknik Delege tarafından
onaylanması şartıyla, bisiklet parkurunun mesafesi için %5 tolerans marjı kabul
edilecektir.
19.3. Resmi Antrenman ve Tanıma:
a.) Resmi antrenman ve tanıma seansları Teknik Delege ve Yarış Organizasyon Komitesi
tarafından gerçekleştirilecektir. Sporcular ve antrenörler bu resmi antrenman ve
tanıma seanslarına katılabilir;
b.) Müsabaka günlerinde davranış: Bir yarışma sürerken sporcuların ısınmalarına veya
parkur tanıma işlemi yapmalarına izin verilmez.
19.4. Dağ bisikleti:
a.) Lastik çapı minimum 26 inç, maksimum 29 inç'tir. Minimum kesit 1,5 inç'tir;
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b.) Ön ve arka tekerleklerin çapları farklı olabilir;
c.) Çivili ve/veya kaygan lastiklere izin verilir;
d.) Sporcuların parkur boyunca bisikleti itmelerine veya taşımalarına izin verilir;
e.) Aynı cinsiyetten ve ayrıca farklı cinsiyetten sporcular için de draft yapılmasına izin verilir.
Güvenlik nedeniyle parkurda geçiş bölgeleri olmayabilir.
f.) Tur yemiş sporcular müsabakadan çıkarılmayacaktır;
g.) Klip-on barlara izin verilmez;
h.) Geleneksel yol gidonları yasaktır;
i.) Geleneksel MTB çubuk uçlarına izin verilir. Uçlar tapalı olmalıdır.
j.) Sporcular kendi aletlerini ve parçalarını getirmeli ve tamirlerini kendileri yapmalıdır;
19.5. Değişim alanı:
a.) Yarışma Kuralları, bölüm 7’ye bakınız;
19.6. Koşu:
a.) Çivili ayakkabılara izin verilir.
19.7. Antrenör İstasyonları:
a.) Antrenörler, sporculara kendi yiyecek ve içeceklerini sağlamak için bisiklet üzerinde
belirlenmiş bir alana ve koşu parkurlarına sahip olacaklardır.
19.8. Özel ihtiyaçlar:
a.) Özel ihtiyaçlar için bisiklet ve koşu parkındaki ilave istasyonlar sağlanabilir;
b.) Bu istasyonlarda verilen herhangi bir öğe, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından
sağlanan gönüllüler tarafından verilecektir;
c.) Bu istasyonlar yoksa, başka bir kişi tarafından hiçbir madde sağlanamaz, aksi
takdirde bu durum harici yardım olarak kabul edilir.
d.) Bisiklet etabında, sporcuların doğru şekilde paketlenmesi ve etiketlenmesi şartıyla
özel aletler ve yedek parçaları bırakma şansına sahip olacağı bir Onarım Bölgesi
bulunabilir. Sporcu kendi onarımını yapmaktan sorumludur.
20 ELEME TURU FORMATINDA YARIŞMA:
20.1. Genel:
a.) Eleme Turu Formatındaki bir yarışma, elemeyi geçen her sporcunun bir sonraki tura
çıkması için birkaç eleme yarışı turundan oluşur ve kazananı belirlemek için bir final ile
sonlandırılır.
20.2. Turlar:
a.) Turlar yarı final ve final olarak adlandırılır;
b.) Bir müsabakada iki tur olur;
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c.) Yarı finallerde ve finalde en fazla 30 sporcu bulunacaktır. Yarı final sayısı aşağıdaki
gibi olacaktır:
Girilen sporcular
30’dan az
31-60
61-90
91-120
121-150

Yarı finaller
Yarı final yok, doğrudan final
2 yarı final (Her birinde 15 ila 30 sporcu)
3 yarı final (Her birinde 20 ila 30 sporcu)
4 yarı final (Her birinde 22 ila 30 sporcu)
5 yarı final (Her birinde 24 ila 30 sporcu)

20.3. Final turuna çıkma:
a.) Her yarı finalden sonra belirli sayıda sporcu finale çıkmaya hak kazanacaktır. Ek
olarak, bazı sporcular en hızlı sürelere dayalı olarak yarı final eleme yarışlarından tur
atlayacaktır:
Girilen sporcular
31-60
61-90
91-120
121’den fazla

Yarı finaller
2
3
4
5

Yarı finaldeki sıraya göre
14
9
7
5

Süreye göre
2
3
2
5

b.) En son eleme pozisyonunda berabere kalmış olan, farklı eleme yarışlarından gelen
ve aynı süreye (saniye cinsinden) sahip olan sporcuların hepsi tur atlar ve bir sonraki
tur için hak kazanan sporcuların sayısını artırır;
c.) Bir yarı finalden gelen sporcuların sayısı sabit sayıdan daha az ise, kalan boş yerler
en hızlı sürelere dayalı olarak diğer yarı final eleme yarışlarından doldurulacaktır;
d.) Finale hak kazanmamış sporcular sürelerine göre sıralanacaktır. Sporcuların
finalden çekilmesi durumunda, çekilen sporcunun yerine elemeyi geçemeyen ilk
sporcu alınacaktır. Yerine sporcu koyma, finaldeki sporcu sayısı 30 sporcudan az sayıya
düştüğünde gerçekleşecektir (aynı zamana sahip olan sporculardan rastgele bir seçim
yapılacaktır). Değiştirme için son tarih, kayıt açıldığında olacaktır.
e.) Bir müsabakada B finali olması durumunda, A finaline hak kazanmamış olan yarı
finallerden en iyi 30 sporcu kendi sürelerine göre sıralanır ve B finaline hak kazanır. B
finali ancak en az 10 sporcunun hak kazanması durumunda yapılacaktır.
20.4. Yarı finalde sporcuların dağılımı:
a.) Teknik Delege eleme yarışlarını aşağıdaki gibi oluşturacaktır:
(i) Uygulanabilir bir sıralama yoksa, sporcular her yarı final için aynı sayıda sporcuya
sahip olmak için eleme yarışları arasında dağıtılır (bazı yarı finallerde diğerlerinden
daha fazla sporcu olabilir). Aynı Ulusal Federasyondan gelen sporcular, aynı prensibi
izleyerek eleme yarışları arasında dağıtılacaktır;
(ii) Eğer bir sıralama geçerliyse, sıralanan sporcular aşağıdaki tabloya göre dağıtılır
ve kalan boş pozisyonlar sıralanmamış sporcular tarafından her eleme yarışına aynı
Ulusal Federasyondan benzer sayıda sporcu atama prensibini uygulayarak ve tüm
eleme yarışlarını aynı boyutta tutarak doldurulur.
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Grafik: Sıralamadaki sporcuların yarı finallere göre dağılımı:
Yarı Final 1
1

Yarı Final 2

Son Yarı Final (-1)

Son Yarı Final

3

4
5

2

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Vs..

Not: Sayı, sıralama düzenini yansıtır.
20.5. Numaralandırma:
a.) Finaldeki sayılar yarı finaldeki pozisyonlara göre birinci kriter olarak belirlenecektir.
İkinci kriter yarı finaldeki süre, üçüncü kriter, World Triathlon Puan Listesi pozisyonu
ve dördüncü kriter rastgele belirleme olacaktır.
20.6. Sonuçlar:
a.) Müsabakanın genel sonuçları, final turunun sonuçları olacaktır;
b.) Eğer müsabaka finalde bitirenlerden daha fazla pozisyona puan veren herhangi bir
sıralamaya dahil edilirse, kalan puanlar aşağıdaki gibi verilecektir:
(i) Finaldeki DNF sporcularına, yarı finallerdeki zamanlarına göre;
(ii) Finaldeki DNS sporcularına yarı finaldeki zamanlarına göre;
(iii) Eğer müsabakanın B finali yoksa: Finale kalamamış olan sporcular yarı finaldeki
zamanlarına göre ayrılmış puanlara sahip olurlar. Etkinliğin B finali varsa: B
finalinden elde edilen sonuçlar puanlarını belirler.
(iv) DSQ sporcuları puan kazanamaz.
20.7. Para ödülü:
a.) Para ödülü dağıtımı, genel kurallara (Ek I) ve gerekirse önceki paragrafa göre
olacaktır.
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21 ZAMANA KARŞI ELEME TURU FORMATLI MÜSABAKA
21.1. Genel:
a.) Zamana karşı Eleme Turu Formatlı bir müsabaka iki yarışmadan oluşur, birincisi
(elemeler) sporcuların tek tek bireysel olarak start yaptığı bir zamana karşı olarak,
ikincisi (final) katılımcıların bir zamana karşı yarışında en iyilerin sıralandığı bir toplu
start yarışması olarak gerçekleştirilir.
b.) Müsabakanın sonucu finalin sonucudur.
21.2. Turlar:
a.) Bir müsabaka iki turlu olacaktır;
b.) Turlar eleme ve final olarak adlandırılır;
c.) Eleme, Draft yasak bisiklet etabını içeren zamana karşı olacak, final ise Draft serbest
bisiklet etaplı toplu start olacaktır. Hem elemelerde hem de final müsabakalarında,
sporcular Draft serbest bisikletler ve bisiklet ekipmanı kullanmalıdır.
d.) Teknik Delege, her sporcunun startı arasındaki zaman aralığını 15 saniye ile 3 dakika
arasında olabilen zamana karşı elemesinde belirleyecektir.
e.) Finalde 30 sporcu olacaktır. Başhakem, mevcut teknolojik kaynaklara göre, iki veya
daha fazla sporcu için beraberlik ilan edilip edilmeyeceğine karar verecektir. Bu
durumda, finalde 30'dan fazla sporcu olabilir.
21.3. Finale kalma:
a.) Elemelerde en iyi 30 süreye sahip sporcular final için hak kazanacaktır.
b.) Finale kalamayan sporcular, elemelerdeki sürelerine göre sıralanır. Sporcuların
finalden çekilmesi durumunda, çekilen sporcunun yerine finale kalmamış olan bir
sonraki en hızlı sporcu alınacaktır. Bu değişiklik ancak finaldeki sporcu sayısı 30
sporcunun altına düşerse gerçekleşir. Değişim için son tarih, kayıt açıldığında olacaktır.
c.) Bir müsabakada B finali olması durumunda, A finaline kalamayan, elemelerde en iyi
30 süreye sahip olan sporcular kendi sürelerine göre sıralanır ve B finalinde yarışmaya
hak kazanırlar.
21.4. Sporcuların elemelerde numaralandırılması ve dağıtılması:
a.) Yarış numaraları, yarışmacılara 2.10. nolu Yarışma Kurallarında belirtilen şekilde
tahsis edilecektir.
b.) Sporcular en yüksek numaradan başlayarak azalan sırayla tek tek start
yapacaklardır.
c.) Sporcuların starta gelmemesi veya bir yarış numarasının atanmaması durumunda,
start sırası bu kullanılmayan numaraya tahsis edilen sürede yarışan bir sporcu varmış
gibi takip edecektir.
d.) Start listesi bu modele uygun olarak oluşturulacaktır:

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

99

Yarış numarası
102
101
100
99

Adı
Grzegorz
Andrew
Todd
Gervasio

Soyadı
Zgliczynski
Farrell
Martin
Da Silva

UF
POL
USA
AUS
BRA

Start Zamanı
09:00:00
09:00:30
09:01:00
09:01:30

21.5. Eleme turu start sistemi:
a.) World Triathlon Yarışma Kuralları 4.9’da belirtilen start sistemi uygulanacaktır.
21.6. Finalde yarış numarası tahsisi:
a.) Finaldeki yarış numaraları, elemedeki zamana ilk kriter alınacak şekilde
belirlenecektir. Eleme sırasındaki en hızlı sürenin finaldeki numarası 1 olur. Berabere
kalan sporcular rastgele numaralandırılır.
21.7. Sonuçlar:
a.) Müsabakanın genel sonuçları, final turunun sonuçları olacaktır. Ödüller ve para
ödülü buna göre dağıtılacaktır;
b.) Eğer müsabaka finalde bitirenlerden daha fazla pozisyona puan veren herhangi bir
sıralamaya dahil edilirse, kalan puanlar aşağıdaki gibi verilecektir:
(i) Finaldeki DNF sporcularına, elemelerdeki zamanlarına göre;
(ii) Finaldeki DNS sporcularına elemelerdeki zamanlarına göre;
(iii) Eğer müsabakanın B finali yoksa: Finale kalamamış olan sporcular elemelerdeki
zamanlarına göre ayrılmış puanlara sahip olurlar. Etkinliğin B finali varsa: B
finalinden elde edilen sonuçlar puanlarını belirler.
(iv) DSQ sporcuları puan kazanamaz.
22.AQUABIKE
22.1. Genel
a.) Aquabike şunlardan oluşur: Yüzme, Değişim alanı 1, Bisiklet ve Değişim alanı 2;
b.) Aquabike müsabakaları sadece Yaş Grubu kategorileri için düzenlenecek ve aynı
yüzme ve bisiklet mesafelerine sahip bir müsabaka programına dahil edilecektir.
22.2. Mesafe
a.) 1500m yüzmenin ardından 40 km'lik bir bisiklet gelecektir ve bu aquabike’ın dahil
olduğu Standart Mesafeli Triatlon müsabakalarının mesafesini yansıtır;
b.) 1900 metre ve daha uzun yüzme ile arkasından 80 km veya daha uzun Bisiklet,
aquabike’ın dahil olduğu Uzun Mesafe Triatlon müsabakasının mesafesini yansıtır.
22.3. Özel kurallar
a.) Aquabike, dahil olduğu Uzun Mesafeli Triatlon müsabakası ile aynı kurallarla yönetilir.
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22.4. Finiş
a.) Sporcular yarışmayı bisiklet parkurunun sonunda bulunan finiş çizgisinde
bitireceklerdir. Finiş, ön tekerleğin lastiğinin finiş çizgisinin start kenarından yükselen dikey
düzlemle buluştuğu anda meydana gelir. Bu noktada kaydedilen süre, son zamandır.
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EKLER
5. EK A: YARIŞMA MESAFELERİ VE YAŞ ŞARTLARI: TRİATLON: Triatlon:
Yüzme

Bisiklet

Koşu

2x2 Karışık Bayrak ( her
yarışçı için mesafeler )
3x Aynı Cinsiyet Bayrak
Yarışı ( her yarışmacı
için mesafeler)
4x Takım Bayrak Yarışı (
Her yarışmacı için
mesafeler)

250m — 300m

5km — 8km

1.5km — 2km

Gerekli Minimum
yaş
15

250m — 300m

5km — 8km

1.5km — 2km

15

250m — 300m

5km — 8km

1.5km — 2km

15

Süper
Sprint
Mesafe
Sprint Mesafe

250m — 500m

6.5km — 13km

1.7km — 3.5km

15

En fazla — 750m

Standart Mesafe
OrtaDuatlon:
Mesafe
Uzun Mesafe

1500m
1900m — 2999m
3000m — 4000m

2x2 Karışık
Bayrak (her yarışçı 2km
için mesafeler )
3x Aynı
Cinsiyet Bayrak Yarışı 2km
(her yarışmacı için
mesafeler)
4x Takım
Bayrak Yarışı (Her
2km
yarışmacı için
mesafeler)
Sprint Mesafe
Standart
Mesafe
Standart
Mesafe
Orta Mesafe
Uzun Mesafe
Uzun Mesafe

Koşu

En fazla — En fazla — 5km
20km
40km
10km
80km — 90km
20km — 21km
91km — 200km 22km — 42.2km

Bisiklet

1.5km —
8km
1.5km —

5km —

0.75km
— 1km

15

5km —

0.75km
— 1km

15

8km

5km

18
18
18

Gerekli
Minimum
yaş
5km —
0.75km
15
— 1km

8km

1.5km —

Koşu

16

5km

20km
30km

2.5km
5km

16
18

10km

40km

5km

18

10km
10km
20km

60km
120km
150km

10km
20km
30km

18
18
18
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Aquatlon:

2x2 Karışık
Bayrak (her yarışçı
için mesafeler )
2x2 Karışık
Bayrak soğuk su (her
yarışçı için mesafeler
)
3x Aynı
Cinsiyet Bayrak Yarışı
(her yarışmacı için
mesafeler)
3x Aynı
Cinsiyet Bayrak Yarışı
Soğuk Su (her
yarışmacı için
mesafeler)
4x Takım
Bayrak Yarışı (Her
yarışmacı için
mesafeler)

Koşu

Yüzme

Koşu

1.25km

500m

1.25km

500m

2.5km

15

500m

1.25km

15

500m

2.5km

15

500m

1.25km

15

500m

2.5km

15

500m

1.25km

16

500m
1000 m

2.5km
2.5 km

16
16

1.25km

1.25km

4x Takım
Bayrak Yarışı Soğuk
Su (Her yarışmacı için
mesafeler)
Sprint Mesafe

Gerekli
Minimum
yaş
15

1.25km
Sprint Mesafe
(soğuk sular)
Standart
Mesafe

2.5 km
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Standart
Mesafe
(soğuk sular)
Uzun Mesafe
Uzun Mesafe
(soğuk sular)

5 km

1000 m

5 km

16

2000 m
2000 m

5 km
10 km

18
18
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KIŞ TRİATLONU VE DUATLONU
Kış
Triatlonu

Kros Koşu

2x2
Karışık Bayrak
(her yarışçı için
mesafeler )
3x Aynı
Cinsiyet Bayrak
Yarışı (her
yarışmacı için
mesafeler)
4x Takım
Bayrak Yarışı
(Her yarışmacı
için mesafeler)

1 km

2 km

2 km

2 - 3 km

4 - 5 km

3 - 4 km

15

2 - 3 km

4 - 5 km

3 - 4 km

15

Sprint
Mesafe
Sprint
Mesafe (koşu +
bisiklet + kayak +
Koşu + bisiklet +
kayak ) Her bir
parkurun
mesafesi
Standard
Mesafe
Standard
Mesafe
(koşu +
bisiklet + kayak +
Koşu + bisiklet +
kayak ) Her bir
parkurun
mesafesi

3 — 4 km

5 — 6 km

5 — 6 km

16

2 km

3 km

3 km

16

7 — 9 km

12 — 14

10 — 12

18

Standard
Mesafe (Yaş
Grupları )

Dağ
Bisikleti

km

Kros
Kayak

Gerekli
Minimum
yaş
15

km

4 km

6 km

6 km

18

5 km

10 km

10 km

18
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(*) +/- 10 %

S3 Kış
Triatlonu

Koşu

Standard
Mesafe

4 — 6 km

KIŞ DUATHLON

Paten

Kros

Gerekli
Kayak
Minimum
yaş
10 — 14
7 — 9 km
16
km

KROS KOŞU

KROS KAYAK

MİNİMU
M YAŞ

2x2 Karışık Bayrak
. (Her yarışçı için
mesafeler)*
Sprint Mesafe
(Koşu + Kayak +
Koşu + Kayak + Koşu +
Kayak )
Her parkurun
mesafesi*
Sprint Mesafe
( Yaş Grupları )
(Koşu + Kayak)
Standard Distance
(Koşu + Kayak +
Koşu + Kayak + Koşu +
Kayak )

1 km

2 km

15

2 km

3 km

16

6 km

9 km

16

4 km

6 km

18

Her parkurun
mesafesi*
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Standard Mesafe
( Yaş Grupları )
(Koşu + Kayak)

12 km

18 km

18

(*) +/- 10 %
Kros Triatlon:
Yüzme

Takım
Bayrak

Dağ
Bisikleti

200m —
250m

Kros Koşu

Gerekli
Minimum
yaş
1.2km —
15

4km —
5km

1.6km

Sprint
500m
10km —
3km —
Mesafe
12km
4km
Standard
1000m —
20km —
6km —
Mesafe
1500m
30km
10km

16
18

Kros Duatlon:
Kros Koşu

Takım
Bayrak

Dağ
Bisikleti

1.2km —
1.6km

Sprint
Mesafe
4km
Standard
Mesafe
8km

Kros Koşu

Gerekli
Minimum
yaş
0.6km —
15

4km —
5km

3km —

0.8km
10km —

12km
6km —

1.5km —

16

3km —

18

2km
20km —

25km

4km

Aquabike:

Standard
Mesafe
Orta
Mesafe
Uzun
Mesafe

Yüzme

Bisiklet

Gerekli
Minimum
yaş
18

1500m

40km

1900-3.000 m

80-90 km

18

3000 — 4000 m

90 — 200

18

km
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6. EK B: YARIŞMA İTİRAZ FORMU:
ULUSLARARASI TRİATLON BİRLİĞİ

İTİRAZ FORMU
Bölüm 1: İtirazı yapan tarafından doldurulacak.
İtiraz, World Triathlon Yarışma Kurallarında belirtilen koşullar altında itiraz yapan
tarafından yapılmalı, imzalanmalı ve Başhakem'e sunulmalıdır.
Müsabakanın Adı:

Müsabaka
tarihi:

Müsabakanın

İtiraz teslim

Yeri:

tarihi:
İtirazı Yapanın

Yarış
numarası:
E-posta

Adı:
İtirazı Yapanın
Ülkesi:
İtirazı Yapanın
Adresi:
(Sokak adresi)

(Şehir ve Posta Kodu)
Telefon

Telefon (ev):
(cep)
İtirazı Yapanın
Adı:

Yarış
numarası

İtirazı Yapanın
Ülkesi:
Bir itiraz, bir sporcunun veya yarış görevlisinin davranışı aleyhine veya yarışmanın
koşulları aleyhine yapılan resmi bir şikayettir. Tanıklar da dahil olmak üzere önemli kanıtlara
sahip olunmalı ve bir mülakata katılınmalıdır. Her itirazla beraber 50 ABD Doları veya eşdeğeri
bir tutar çek veya nakit olarak ödenmelidir.
İtirazın türü? (Yalnızca bir kutuyu işaretleyin.) ( ) Parkur itirazı
( ) Başka bir Sporcu veya Hakem Hakkında İtiraz
( ) Uygunluk ile ilgili itiraz
( ) Süre ölçümü ile ilgili itiraz
( ) Ekipman ile ilgili itiraz
Tanık Detayları (2):
Tanık 1’in Adı:
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Tanık 2'nin Adı:
İhlal Edilen Kurallar:

Olay Zamanı:
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İhlal nerede
gerçekleşti? (Konumu
tanımlayın.
Gerekirse ilave kağıt
kullanın ve bir kroki
çizin)
İhlalde yer alan kişiler
kimler?
İhlal nasıl gerçekleşti
(ihlal iddiasını açıklayan kısa
açıklama)?
İtirazı yapan İmzası:

Tarih:

Bölüm 2 Sadece resmi kullanım
50 ABD Doları İtiraz Ücreti eklendi
Yarışma Komisyonu/İtiraz Kurulu
Üyeleri (İsimler) ve jürinin 3 kişilik mi 5
kişilik mi olduğunu belirtmek için onay
kutusunu işaretleyin.
( ) 3 kişilik jüri ( ) 5 kişilik jüri

Evet □ Hayır □
1.
2.
3.
4.
5.

Yarışma Komisyonu / İtiraz Kurulu
eylemi:

Yarışma Komisyonu/İtiraz Kurulu
Başkanının Adı:
İmza:
İtirazın alındığı Tarih, Saat:
İtirazın işlendiği Tarih, Saat:
Kesilen/iade edilen ücret tutarı:
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7. EK C: YARIŞMA İTİRAZ FORMU:

ULUSLARARASI TRİATLON BİRLİĞİ

İTİRAZ FORMU
Bölüm 1: İtiraz eden tarafından doldurulacak:
İtirazlar, World Triathlon Yarışma Kurallarında belirtilen şartlar altında itirazda bulunan
tarafından yapılmalı, imzalanmalı ve Teknik Delegeye sunulmalıdır. İtiraz, Başhakem tarafından
verilen bir kararın gözden geçirilmesi talebidir. Bu, ilk itiraz seviyesidir ve Yarışma Kurulu
tarafından değerlendirilecektir.. Tüm itirazlarda 50 ABD Doları veya eşdeğer bir tutar çek veya
nakit olarak ödenmelidir.

Müsabakanın Adı:

Müsabaka
tarihi:

Müsabakanın Yeri:

İtiraz teslim
tarihi:

İtirazı Yapanın Adı:

Yarış
numarası:
E-posta

İtirazı Yapanın
Ülkesi:
İtirazı Yapanın
Adresi:
(Sokak
adresi)

(Şehir ve Posta Kodu)

Telefon (ev):

Telefon
(cep)

Alınan cezanın
nedeni:
Ceza, Başhakem
tarafından onaylandı
mı?

Alınan ceza
türü
(Diskalifiye,
askıya

Evet ( )
Hayır ( )
alma)

İtirazın türü? (Yalnızca bir kutuyu işaretleyin.)
□ Başhakemin İhlal Raporuna İlişkin Kararına İtiraz
□ Başhakemin İtiraz Kararına İtiraz:
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Parkurdaki Söz Konusu Yer:
Biliniyorsa Yarış
Görevlisi/Sporcu/Seyircinin Adı
Olayın Açıklaması (Gerekirse ek
kağıt
kullanın)
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Tanık Detayları (2):
Tanık 1 adı:
Tanık 2 adı:
Tarih:
İtirazı Yapanın İmzası:

Bölüm 2: Sadece resmi kullanım için
50 ABD Doları veya karşılığı İtiraz

Evet □ Hayır □

Ücreti
eklendi
Bu itiraz Yarışma Komisyonu / İtiraz
Kurulu kararını
değiştirmeyi mi
amaçlıyor?
Evet ise, Yarışma
Komisyonu/ İtiraz Kurulu Kararını
ve eylemlerini, Başhakem
kararını ve eylemlerini ekleyin.
Yarışma Komisyonu/İtiraz Kurulu
Üyeleri (İsimler) ve jürinin 3 kişilik mi 5
kişilik mi olduğunu belirtmek için onay
kutusunu işaretleyin.
( ) 3 kişilik jüri ( ) 5 kişilik jüri

Evet □ Hayır □

1.
2.
3.
4.
5.

Yarışma Komisyonu / İtiraz Kurulu
eylemi:
Yarışma Komisyonu/İtiraz Kurulu
Başkanının Adı:
İmza:
İtirazın alındığı Tarih, Saat:
İtirazın işlendiği Tarih, Saat:
Kesilen/iade edilen ücret tutarı:
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8. EK D: TANIMLAR:

Akıllı Kask

Antrenörler toplantısı

Aquabike

Kulakları saran ya da sarmayan yerleşik ses
sistemine sahip bisiklet kaskı.

Antrenörlerin, müsabakanın tüm özellikleri
hakkında Teknik Delege tarafından bilgilendirildikleri
toplantı.
Yüzmeyi ve bisikleti iki etapta birleştiren
çoklu spor: ilk bölüm yüzmedir ve bisikletle sona erer.

Aquatlon

Yüzmeyi ve koşuyu üç bölüm halinde birleştiren
çoklu spor: ilk bölüm koşu, ardından yüzme ve son bölüm
koşudur.

Ayak ( Etap )

Bayrak yarışmasında ayak, her bir sporcunun triatlon
yarışıdır.

Başhakem Yardımcısı

Teknik Delege tarafından atanır ve Hakemlerin
konuşlandırılmasının kontrolü ve koordinasyonundan
sorumludur.

Başhakem Yardımcısı

Yarışma parkuru etabına veya alanına atanan Hakemlerin
ikonumlanmasını koordine etmekten Başhakem'e karşı
sorumludur.

Başhakem

Hakemler tarafından bildirilen tüm kural
ihlallerini dinlemek ve nihai kararları almak için Teknik
Delegeye karşı sorumlu olan Hakem.
Başhakeminin atamasını Teknik Delege yapar.

Bekleme listesi

Start listesinin oluşturulmasından önce henüz start
listesine dahil edilmemiş sporcuların listesi.

Biniş Çizgisinden

Sporcu bisikletine binmeden önce sporcunun

Sonra
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ayakları biniş çizgisini geçene kadar yerle temas etmelidir.
Bu temas gerçekleşmezse, kural ihlali olarak
değerlendirilir.
Binme Çizgisi

Değişim alanının çıkışında bisiklet parkuruna başlama
noktasında belirlenmiş olan çizgi. Sporcular bu çizgiden
sonra bisikletlerine binerek ilerleyebilirler. Binme
çizgisi normalde değişim olanı çıkışının genişliği boyunca
uzanır ve bayraklar/çizgi/Hakem veya bunların
kombinasyonları ile tanımlanacaktır.

Bisiklet etabı

Sporcu Brifinginde tanımlanmış olan, bisikletin belirgin
şerit sınırları içinde binilmesi, beraber yürünmesi veya
taşınmasını içeren yarışma parkurunun bir kısmı.
Bisiklet parkuru binme çizgisinden başlar ve inme
çizgisinde
sona erer.

Bisiklet
Parkurunda Geçiş

Bir sporcunun bisiklet drafting bölgesinin diğer bir
sporcunun bisiklet drafting bölgesi ile üst üste gelmesi, bu bölge
boyunca sürekli ilerlemesi ve maksimum 20 saniye içinde geçiş
yapması. Bir sporcu başka bir sporcuyu yalnızca uygun tarafta
geçirebilir.

Bisiklet yakalayıcılar

İnme çizgisinde sporcuların bisikletlerini alan ve
müsabakadan sonra geri alacakları değişim alanına yerleştiren
Yarış Organizasyon Komitesi görevlileridir.
Bisiklet yerleştirme
İnme çizgisinde sporcuların bisikletlerini alan ve
görevlileri
müsabakadan sonra geri alacakları değişim alanına yerleştiren
Yarış Organizasyon Komitesi görevlileridir.
Bisiklet

Bisiklet, eşit çapta iki tekerleğe sahip insan gücüyle çalışan
bir araçtır. Ön tekerlek yönlendirilebilir olmalıdır; arka
tekerlek, pedallar ve bir zincir içeren bir sistem üzerinden
hareket ettirilir.

Bisiklette Draft
Bölgesi

Bisiklet etabı sırasında sporcu tarafından ayarlanması
gereken, yolun tüm genişliğini ve standart ve daha kısa
mesafelerde 10 metre uzunluğu, orta ve uzun mesafeli
müsabakalarda 12 metre uzunluğu kapsayan bölge.
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Bloklama

Bir sporcunun ilerlemesinin başka bir sporcu tarafından
kasıtlı olarak engellenmesi. Bisiklet parkurunda, yolun
uygun tarafında sürmeyen bir sporcu.

Bölge

Coğrafi veya kültürel nedenlerle bağlantılı olarak aynı
veya farklı kıtalardan gelen Ulusal Federasyonlar Grubu.

Ceza Uygulama Sahası
Bir kural ihlaline ilişkin zaman cezasının uygulanması için
( Penaltı Box )
bisiklet parkuru veya koşu parkurunda belirlenmiş olan alan.
Ceza

World Triathlon Hakemi tarafından istemeden bir kural
ihlali gerçekleştirdiği değerlendirilen bir sporcunun maruz
kaldığı sonuç. Cezalar zaman cezası, diskalifiye, men veya
ihraç şeklinde olabilir.

Check in ( Kontrol )

Yarışmadan önce sporcu bekleme alanı girişinde ve
değişim alanının girişinde yapılan kontrol. Her iki yerde de giriş
süresi Teknik Delege tarafından belirlenir.

Çanta Bırakma
Sistemi

Aşağıdaki sırayla gerçekleştirilir:
1. Bir sonraki etapta kullanılacak tüm ekipmanı içeren önceden
hazırlanmış bir torbanın alınması;

2. Ekipmanın belirlenen alanda değiştirilmesi
3. Kullanılan tüm ekipmanın aynı torbaya koyulup belirtilen
noktaya bırakılmasıdır.
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Çıkar çatışması

Profesyonel kararın veya birincil bir çıkarın ikincil bir
çıkar
tarafından haksız bir şekilde etkilenmesine neden olacak
bir riskin oluşmasına sebep olan bir dizi koşul.

Değişim alanı

Deniz ve Gelgit
Değişim
Suyu

Yüzme parkurunun, bisiklet parkurunun veya koşu
parkurunun bir parçası olmayan ve içinde her bir sporcunun
bireysel kıyafet ve ekipmanının depolanması için bir alanın
tahsis edildiği belirlenmiş
sınırlara sahip yer.

Okyanus, denizler ve nehrin ağızları, deltaları, haliçleri ve
ria tipi kıyı ağızları da dahil olmak üzere gelgitlerden
etkilenen kısmı.

Diskalifiye

Bildirilen veya itiraz edilen bir kural ihlali için uygun
görülen bir ceza. Bu cezanın bir sonucu olarak, sporcuya
müsabaka için finiş veya bölünmüş süreler verilmeyecek,
herhangi bir kategori için veya yarışmanın tamamı için
sıralamalar değerlendirildiğinde sporcu dikkate alınmayacak ve
sporcunun sonuçları DSQ olarak görünecektir.

Draft bölgesi Aracı

Bisiklet etabı sırasında lider otomobilin yolun tüm
genişliğini kapsayacak şekilde lider sporcudan 35 metre
uzağında olarak tanımlanan bölge.

Draft Bölgesi
Motosikleti

Bisiklet etabı sırasında lider motosiklet hakeminin yolun
tüm genişliğini kapsayacak şekilde lider sporcudan 15 metre
uzağında olarak tanımlanan bölge.

Drafting

Bir drafting bölgesine girmek ve standart ve daha kısa
müsabakalarda 20 saniye veya orta ve uzun mesafe
müsabakalarında 25 saniye içinde geçişi tamamlamamak.
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Duatlon

Bisiklet ve koşuyu üç bölüm halinde birleştiren çoklu
spor:
ilk bölüm koşu, ardından bisiklet ve koşu ile finiş.

Dur ve git
Elit Atletler

Dur, hatayı düzelt ve yarışmaya devam et şeklinde
çekilen ceza.
World Triathlon Elit Yarışmalarında yarışan atletlerdir.
Aynı takvim yılında , sadece aynı çoklu sporlarda ve aynı
mesafede yarışlara katılabilirler. Elit olma koşulu çeşitli ticari
özel organizasyonlardaki PRO (profesyonel) koşullara eş
değerdir.

Elit Yarışlar
Elitlere özel kuralların uygulandığı yarışmalardır. Yaş
Sınırı sadece mesafe ile belirlenir.

Emekleme

Bir sporcunun, ileri gidişi sağlamak için üç veya daha
fazla uzvunu birlikte veya herhangi bir sırada yere temas
ettirmesi.

Erken Start Yapanların
olduğu geçerli start

Sinyalden önce birkaç sporcunun başladığı start.
Erken start yapanlar, Değişim 1’de zaman cezası
alırlar.

Erken start
Etap

Festival
Final

Bir sporcunun ayağının start sinyalinden önce start
çizgisinin dikey düzlemini geçmesi.
Yarışmanın bir aşaması. Örn: Bir triatlon yarışması 5
etaptan oluşur: yüzme, değişim 1, bisiklet, değişim 2 ve
koşu.

Aynı yerde kısa bir süre içinde (on güne kadar)
gerçekleşen farklı çoklu spor müsabakaları grubu.
Eleme turu formatındaki bir müsabakanın son turu.
Final, müsabakanın kazananını ve kimin madalya alacağını
belirler.
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Finiş Gören Sporcu

Tüm yarışma parkurunu kurallar dahilinde
tamamlayan ve finiş çizgisini veya finiş çizgisinin ön kenarının
dikey bir uzantısını gövdesinin herhangi bir kısmıyla (yani
baş, boyun, kollar, bacaklar ve ayaklardan farklı olarak) geçen
bir sporcu.
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Geçersiz start

Bazı sporcuların net bir şekilde kornadan önce start
alması,
bazılarının ise start çizgisinin gerisinde kalması. Start
temiz değildir ve geçersiz olduğu ilan edilir.

Geçmek

Bisiklet parkurunda, geçen bisikletin ön tekerleğinin ön
kenarının, geçilen bisikletin ön tekerleğinin ön kenarının önüne
geçmesi. Bir sporcu başka bir sporcuyu yalnızca uygun taraftan
geçebilir.

Geliştirme
Müsabakası

Genel Alan ( Expo
Alanı
)

Gövde

Gruplaşma
Hakem

World Triathlon’nun sadece belirli önceden tanımlanmış
Ulusal Federasyondan sporcuların katılımına izin verebileceği,
World Triathlon veya Kıta Konfederasyonlarından herhangi biri
tarafından onaylanan müsabaka.

Yerel Düzenleme Komitesinin kontrolü altındaki tüm
ısınma ve müsabaka alanları, bu alanların üstündeki hava alanı,
resmi otel, yayıncılar, basın ve medya alanları, spor fuarı alanı;
seyirci alanı, VIP alanları, değişim alanı, finiş alanı ve diğerleri
dahil bitişik alanlar.

Boyun, baş, kollar ve bacaklar hariç insan vücudu.

Üst üste çakışan drafting bölgelerine sahip iki veya daha
fazla sporcu.
Bir World Triathlon müsabakasında, Uluslararası
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Hakemler (ITO), Kıta Hakemleri (CTO) ve Ulusal Hakemler
(NTO) ortak ekibinin
bir üyesi.
İç Su
İhlal

Gelgitlerle oluşan seviye değişikliği noktaları dahil olmak
üzere göller, kanallar ve nehirler.
Ceza ile sonuçlanan kural ihlali.

İhraç

İhraç nedeniyle cezalandırılan bir sporcu ömrü
boyunca, World Triathlon tarafından onaylanan herhangi
bir müsabakaya veya World Triathlon'ya bağlı üye
derneklerinden birinin (Ulusal Federasyon)
onayladığı herhangi bir müsabakaya katılmasına izin
verilmeyecektir.

İnme Çizgisi

Bisiklet parkurundan değişim alanına
girişte belirlenmiş olan çizgidir. Sporcular bu çizgiden
öncebisikletlerinden tamamen inmelidir ve bisiklet askılarına
ilerlemelidir. İnmeçizgisi normalde değişim alanının giriş genişliği
boyunca uzanacak ve
bayraklar/çizgi/hakem veya bunların kombinasyonları ile
tanımlanacaktır.

İnme Çizgisinde
Önce İnme

İtiraz Paneli

Bisikletten inmeden önce, bir sporcunun ayağı
inme çizgisinden önce yere temas etmelidir. Bu temas
gerçekleşmezse, kural ihlali olarak kabul edilir.

İtiraz Paneli, World Triathlon Teknik Komitesinin bir
üyesinden, World Triathlon Spor Bölümünden ve
müsabakanın Teknik Delegesinden veya bunlar mevcut
değilse, Yarış Organizasyon Komitesi Temsilcisinden oluşur.
İtiraz, madalya töreni sonrasında ancak yarışın
tamamlanmasını takip eden 48 saat içinde yapılmalıdır.
İtiraz Paneli itiraz veya itiraz başvurusunun uygunluğunu
belirlemek, itiraz kararları da dahil olmak üzere Başhakem
aracılığıyla verilen kararlara karşı tüm itirazları dinlemek ve
karar vermekten sorumludur.
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İtiraz

Bir müsabakanın müsabaka Jürisine veya World Triathlon
Tahkim Kurulu ’na Başhakem/Yarışma Komisyonunin
kararının gözden geçirilmesi için yapılan başvuru. (Not:
Buna, bir doping ihlalinin tespitine veya böyle bir tespit
için verilen cezaya yapılan itiraz dahil değildir. Bu itirazlar,
bağımsız olarak World Triathlon Tahkim Kurulu 'na
yapılmalıdır.)

İtiraz

Başka bir sporcunun veya bir yarış görevlisinin
davranışına veya yarışmanın koşullarına karşı resmi bir
şikayet.

İtirazda bulunan

İtirazda bulunan bir sporcu.

taraf
Kayıt

Sporcu brifingi ve antrenörler brifing girişinde kurulan
kontrol noktası. Bu toplantılara katılanlar katılım listesini
imzalayacaktır.

Kırmızı kart

Sporcuları diskalifiye konusunda bilgilendirmek için
kullanılan kart.

Kış Triatlonu

Farklı kış sporlarını birleştiren Çoklu spor. İki farklı formatı
olabilir: karda koşu ile başlayıp sonra karda
bisiklet ve sonrasında kros kayağı ile finiş ya da kar raketi
yürüyüşü, arkasından buzda paten ve sonrasında kros kayağı ile
finiş.

Kıta Hakemleri
(CTO'lar)

World Triathlon tarafından onaylanan Seviye 2
Hakemleri.
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Kıta

World Triathlon tarafından da kabul edilen beş coğrafi
bölümün her biri. Bunlar: Afrika, Amerika, Asya, Avrupa
ve
Okyanusya

Koşu Parkuru

Sporcu Brifinginde tanımlanmış olan yarışma
parkurunun, sporcunun farklı kulvar sınırları içinde
koşması ya da yürümesinin gerektiği bir parçası. Triatlon
ve aquatlonlarda, koşu parkuru değişim alanından çıkışta başlar
ve Finiş çizgisinde sona erer. Duatlonlarda ilk koşu parkuru start
çizgisinde başlar ve değişim alanına girişte biter; ikinci koşu
parkuru değişim alanından çıkışta başlar ve Finiş Çizgisinde sona
erer.

Kurul

Önceden tanımlanmış paydaşları temsil eden en az
üç (3) kişiden oluşan, belirli görevlerde kararlar veren
veya önerilerde bulunan geçici veya kalıcı bir organ.

Madalya
müsabakaları
(Paratriatlon)
Mavi kart

Aynı madalyalar için yarışan bir veya daha fazla spor
sınıfındaki sporcuları içeren bir yarışma.

Mücbir Sebep

Sporculara bisiklet etabı sırasında drafting
ihlalinden dolayı cezalandırıldıklarını bildirmek
için kullanılan kart.

Grev, lokavt veya diğer endüstriyel sorunlar, asayiş veya
otoriteye karşı yasa dışı eylem, savaş ablukası, halk isyanı,
yıldırım, yangın veya patlama, fırtına, sel, kara liste, her türlü
boykot veya yaptırımlar, nakliye ambargosu, önemli ulaşım
gecikmekler vs gibi etkilenen tarafın makul kontrolü dışında
gelişen olaylar.

Müdahale

Başka bir sporcuyu engelleyen kasıtlı bir blok, şarj veya
ani
hareket.
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Müsabaka Hafta Sonu

Bir müsabakanın gerçekleştiği, cumartesi ve pazar
günleri
dışındaki günleri de içerebilecek olan günler.
Müsabaka
Yüksek global müsabaka yönetimi ve pazarlama
Organizatörleri El Kitabı (EOM)
standartlarının sürekli şekilde uygulanmasını sağlamak
için geliştirilmiş olan bir belge.

Müsabaka

Genellikle aynı günde veya sonraki günlerde
gerçekleşen aynı kategorideki Yarışlar Grubu (yani: Dünya
Şampiyonası, Kıta Kupası).

Onay

Ulusal Federasyon tarafından bir müsabakanın
yapılması için verilen izin. Bu tür bir iznin verilmesi,
olaya
ilişkin planların iyice denetlenmiş olduğu ve güvenli ve
adil bir şekilde gerçekleştirilmesi için en büyük potansiyeli
sağlamak amacıyla Ulusal Federasyon organizasyon
şartlarının gereklerine tam olarak uyduğunun tespit
edildiğine dair onay makamının beyanıdır.

Parkur

Protez

Starttan finişe kadar bir ilerleme çizgisi olup, belirtilen
özelliklere göre açıkça işaretlenmeli ve ölçülmelidir.

Eksik bir uzvun tamamlaması için kullanılan
yapay bir cihaz.
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Sarı kart

Sporcuları uyarı, zaman cezası veya dur ve git ile
sonuçlanabilecek ihlaller hakkında bilgilendirmek için
kullanılan kart.

Sıralı Bekleme Listesi

Belirli bir yeterlilik kriterine göre sıralı olarak, henüz
start listesine dahil edilmemiş sporcuların listesi.
Bu, bisiklet ve koşu parkurları kısmen yaygın olduğunda
ve ilk koşucu her iki parkurun birleştiği noktaya eriştiğinde ve
bu noktadan önce parkurda hala bisikletçi bulunduğunda
meydana gelir.

Son Bisikletçi - İlk
Koşucu
Senaryosu

Sonuçlar

İhlal bildirimleri hakkında karar verildikten,itirazlar
dinlendikten ve cezalar verildikten sonra tüm
sporcuların süreli finiş pozisyonları.

Spor sınıfı

Paratriatlon spor sınıfı, World Triathlon tarafından
tanımlanan ve sporcuların engelden kaynaklanan
aktivite sınırlamasına göre sınıflandırıldığı edildiği bir
kategoridir.

Sporcu Brifing

Sporcuların müsabakanın tüm özellikleri hakkında
Teknik Delege tarafından bilgilendirildikleri toplantı.
Kayıt yaptıran ve müsabakalarda yarışan kişilerdir.

Sporcular

Sportmenlik

Bir sporcunun yarışma sırasındaki davranışı Sportmenlik,
adil, rasyonel ve nazik davranış olarak yorumlanırken, kötü
spor davranışları haksız, etik dışı veya dürüst olmayan, şiddet
içeren bir davranış, kasıtlı suiistimal, küfürlü dil, korkutucu
davranış veya kuralların sürekli ihlali olarak
değerlendirilen davranışlardır.
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Standart Gidon
Birleştirme
Köprüsü

Start Dalgası

Gidonun klipsinin her iki tarafını da uçlarda birbirine
bağlayan ve ticari olarak temin edilebilen plastik veya
metal sert parça.

Aynı anda birlikte start yapan bir grup sporcu.
Bir start dalgası farklı yarışlar (yani: farklı Paratriatlon
Spor Sınıfları veya farklı Yaş Grupları) içerebilir, fakat aynı
zamanda farklı Start Dalgalarına (yani: Yaş Grubu 20-24A
ve Yaş Grubu 20-24B) ayrılabilir.

Start Listesi

Bir yarışmada yarışmak için onaylanan sporcuların
listesi.

Şarjda bulunmak

Bir sporcuya başka bir sporcu tarafından önden,
arkadan veya yandan temas edilmesi ve bu sporcunun
ilerlemesinin engellemesi.

Teknik Delege

World Triathlon tarafından yeterli bulunan, bir
müsabakaya hazırlanırken, müsabaka sırasında ve
müsabaka sonrasında, World Triathlon Yarışma
Kurallarının ve World Triathlon Yarışma Organizatörleri
El Kitabının tüm yönlerinin yerine getirilmesinden sorumlu
olan bir hakem.
İtiraz başvurusu yapıldığı takdirde, Teknik Delege,
Yarışma Komisyonu Başkanı olacaktır. Teknik Delege,
normalde,
müsabaka onayının uygulanmasından veya
uygulanışının denetlenmesinden sorumlu olacaktır.

Temiz Start

Tüm sporcular kornadan hemen sonra başlar.
Müsabaka devam eder.
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Triatlon

Yüzme, bisiklet ve koşu becerilerini süreklilik içinde
birleştiren, bireysel veya takım karakterine ve
motivasyonuna sahip bir spor.

Tur

Eleme formatlı bir müsabakanın aşamalarının her
biri. Eleme turu formatındaki bir müsabakada iki tur
vardır: yarı finaller ve final.

Tuzak Pazarlama

Canlı televizyon veya medyada görünecek
fotoğrafları Yarış Organizasyon Komitesi / World
Triathlon tarafından sağlanmış olmayan ekipman ya da
cisimleri ve/veya onaylanan boyutlardan daha büyük sponsor
logolarını sergilemek için bilinçli olarak kullanmak.

Ulusal Federasyon (NF)

World Triathlon'ya bağlı ulusal triatlon yönetim organı.

Ulusal Federasyon
Kotası

Belirli bir yarışmada Ulusal Federasyona ayrılan
azami kota.

Ulusal Hakemler
(NTO'lar)
Uluslararası Hakemler
(ITO'lar)
Uluslararası Triatlon
Birliği
(World Triathlon)

Uyarı

Ulusal Federasyon tarafından onaylı Seviye 1
Hakemleri.
World Triathlon tarafından onaylanan Seviye 3
Hakemleri.
Maison du Sport International, Av de Rhodanie
54, CH-1007 Lozan, İsviçre’de adresinde yerleşik kar
amacı gütmeyen bir kuruluş olan triatlon, duatlon, aquatlon,
kış triatlonu ve diğer tüm ilgili çoklu sporlar konusunda dünya
çapında yönetim organı.

Hakem tarafından yarışma sırasında bir sporcuya
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verilen uyarı. Bir uyarının amacı, bir sporcunun kural
ihlali
oluşma ihtimalinin potansiyelini uyarmak ve proaktif bir
tutum sergilemektir.
Uygunsuz Teşhir

Sağ, sol veya her iki kalça, kasık bölgesi veya genital
bölgenin kasıtlı olarak teşhir edilmesi. Buna ek olarak, kadın
sporcuların bir veya iki meme ucunu tamamen teşhir etmesi.

World Triathlon
Kuralları

World Triathlon Müsabaka Organizatörleri El
Kitabı (en son basım), World Triathlon Müsabaka
Kuralları, World Triathlon Anayasası ve Tüzükleri,
World Triathlon İzin Verilen Kimlik Belirleme Kuralları, World
Triathlon Dopingle Mücadele Kuralları ve WADA Kodu, World
Triathlon Sporcular Sözleşmesi, World Triathlon
Yeterlilik Kriterleri, World Triathlon Sıralama Kriterleri
ve World Triathlon tarafından zaman zaman kabul edilen ve
değiştirilen ve World Triathlon’nun resmi web sitesi
www.triathlon.org indirme bölümünden bakılabilecek
diğer tüm kurallar.

World Triathlon
müsabaka Kuralları

Adil ve güvenli yarışmalar düzenleyen tüm kuralları ve
yönetmelikleri içeren belge.

World Triathlon Üyeleri
Yardım

Yardım/Dış Yardım

Yarı final

World Triathlon’ya bağlı Ulusal Federasyonlar ve Kıta
Konfederasyonları.
Yetkisiz veya gayri resmi bir kaynak tarafından
bir sporcuya yardım veya destek sağlama teşebbüsü.

Sporcunun aldığı her türlü malzeme desteği veya
kişisel yardım. Yardım özelliğine bağlı olarak, izin
verilebilir
veya yasaklanabilir.
Bir müsabakanın eleme turu formatındaki ön turu.
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Yarış Organizasyon
Komitesi
(LOC)
Yarış

Yarışma Komisyonu

Yarı finaller finale kalan sporcuları belirler.
Bir World Triathlon müsabakasını organizeden
kuruluş.
Kazananın, madalyaların ve sonuç listesinin
belirlendiği bir yarışma veya yarışma grubu.
Paratriatlon durumunda, buna “Madalya Müsabakası” denir
(Örnek olarak: elit erkek yarışı, 50-54 kadın).

Teknik Delege tarafından atanan ve başkanlık
edilen Yarışma Komisyonu. İtirazın uygunluğunu
belirlemek, itiraz kararları da dahil olmak üzere Başhakem
aracılığıyla verilen kararlara karşı tüm itirazları dinlemek ve
karara bağlamakla sorumludur.

Yarışma Alanları (FOP)

Yarışmanın gerçekleşeceği parkur, start ve start öncesi
alanlar , finiş ve finiş sonrası alanlar, yardım istasyonları ,
tekerlek istasyonu, penaltı box , ödül töreni alanı ve brifing
alanıdır. Genellikle yarışma alanları seyircilerden bariyerlerle
ayrılmıştır.
World Triathlon Müsabaka Kurallarının Hakemler
Yarışma Alanları Kararı
ve/veya müsabaka Jürisi tarafından uygulanması
ve yorumlanması.

Yaş Grubu Takım
Yöneticileri
Brifingi

Yaş grubu takım yöneticisi ve antrenörlerin katıldığı,
Teknik
Delege tarafından müsabakanın tüm özellikleri
hakkında
bilgilendirildikleri toplantı.
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Yaş
Yetersiz sporcu

Sporcunun müsabakanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihindeki
yaşı.
Yarış sağlık personeli tarafından, kendisine ya da başka bir
sporcunun yaralanmasına neden olmadan müsabakayı
sürdürebileceği düşünülmeyen sporcu.

Yol hakkı

İlk sıraya yerleşmiş olan sporcunun World Triathlon
müsabaka Kuralları sınırları dahilinde istediği bir parkuru takip
etmesi.

Yüzme parkuru

Sporcu Brifinginde tanımlanan yarışma parkurunun
bir kısmı, sporcunun kendine ait parkur sınırları içerisinde
yüzmesidir.
Triatlon ve aquatlonlarda, yüzme parkuru start çizgisinde
başlar ve
değişim
alanına
girmeden
önce su
kenarında/çıkışında sona erer.
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9. EK E: NİTELİK VE SIRALAMA KRİTERLERİ
1. Genel:
1.1. Tüm World Triathlon ve Kıta Müsabakaları için Özel Yeterlilik Kriterleri, aşağıdaki World
Triathlon web sitesinde belirtilmiştir:
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/qualification criteria;
1.2. World Triathlon ve Kıta Konfederasyonları için Özel Sıralama Kriterleri, aşağıdaki World
Triathlon web sitesinde belirtilmiştir:
https://www.triathlon.org/about/downloads/category/ranking criteria;
1.3. Genel prosedürler ve yeterlilik kuralları aşağıda belirtilmiştir.
2. Start Listeleri ve Bekleme Listeleri yönetimi prosedürleri:
2.1. Bu bölüm, özellikle hariç tutulanlar dışındaki tüm World Triathlon müsabakalarını etkiler. Bu
hariç tutma yeterlilik kriterlerinde belirtilmiştir. Yeterlilik Kriterleri ayrıca şunları belirler:
a.) Ulusal Federasyonlar kotası (*);
b.) Ev Sahibi Ülkenin Ulusal Federasyon kotası (*); c.) Genişletilmiş Ulusal Federasyonlar
kotası (*);
d.) Genişletilmiş Ev Sahibi Ulusal Federasyon Kotası (*); e.) Kota fazlalığı Davet
kurulunun takdirindedir;
(*) Bu kotalar ceza uygulanmasının sonucu olarak azaltılabilir.
2.2. Ulusal Federasyonlar bekleme listesine her hangi bir zamanda atlet ekleyebilirler.
2.3. Start listesi, belirli Yeterlilik Kriterlerinde farklı şekilde belirtilmedikçe, yarışma gününden 30
gün önceki ilk Salı günü oluşturulacaktır;
a.) a.) Tüm Atletler aşağıdaki maddelere göre sıralanırlar;
(i)
İlk olarak World Triathlon Dünya Sıralamasında Puan sahibi olan atletler
puanlarına göre ;
(ii)
Sonra World Triathlon World Sıralamasında Puanı olmayan atletler. Uluslararası
Olimpiyat Komitesi alfabetik sırasına göre ancak sıralama ev sahibi ülkeden başlamak kaydıyla.
Her Ulusal Federasyondan bir atlet Bekleme Listesine girdiğinde, ikincisi yukarıdaki prensiplerle
aynı şekilde Bekleme Listesine dahil edilir. Sonra üçüncü bir atlet, vb.
b.) Belirli bir sporcunun dahil edilmesinin Ulusal Federasyon kontenjanı veya Ev Sahibi
Ulusal Federasyon kotasının aşılması ile sonuçlanmaması koşuluyla, başlangıç listesinin
sonundan beş eksik sporcu sayısı başlangıç listesine taşınacaktır.
c.) Aynı zamanda, eğer mümkünse,başlangıç listesinde yer almayan sporcularla
yukarıdaki sıra takip edilerek bekleme listeleri oluşturulur.

2.4. Bu andan sonra Bekleme Listesine giren Sporcular, giriş zamanına göre son sıralara
yerleştirilecektir.
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2.5. Kotayı aşan sporcular "Ulusal Federasyon kotasını aştı" işareti ile etiketlenir;
2.6. Davet süreci tamamlanana kadar start listesinde daha fazla sporcu onaylanmaz. (Bu nokta
para triatlon yarışmaları için geçerli değildir)
2.7. Start Listesinin oluşturulmasından sonraki Cuma’ya kadar:
a.) Ulusal Federasyonlar değişiklik talep edebilir;
b.) Ulusal Federasyonlar ceza almadansporcu geri çekme talebinde bulunabilir;
c.) Ulusal Federasyonlar Davet talep edebilir.
2.8. Yarışma Listelerinin oluşturulmasından sonraki Cumartesi davetyeler bu ekin 7. Bölümünde
belirtildiği gibi düzenlenir;
2.9. Davet kurulu tarafından doldurulmamış start pozisyonları, sıralanan Bekleme Listesindeki bir
sonraki uygun sporcu tarafından doldurulur;
2.10.
Yukarıdaki prosedür izlenerek, bir Ulusal Federasyon "NF kotasını aştı" etiketli olmayan
bir sporcuyu geri çektiğinde, aynı Ulusal Federasyondan birinci sporcu üzerindeki etiketi
otomatik olarak çıkarılır;
2.11.
Start listesindeki boş pozisyonlar, sıralanan Bekleme Listesindeki bir sonraki uygun
sporcu tarafından doldurulur. Start listesindeki bir boşluk, sporcu geri çekme işleminin bir
sonucu olarak ya da düşük sayıdaki girişlerden dolayı olabilir;
2.12.
Bekleme Listesindeki tüm sporcular "NF kotasını aştı" ile etiketlendiğinde ve Start
listesinde bir boşluk olması halinde, ilk sporcu onaylanacaktır. Ulusal Federasyon veya Ev
sahibi Ulusal Federasyon kotasını aşan sporcuların kabulü, sıralı Bekleme Listesindeki
pozisyonlarına göre Ulusal Federasyon başına bir sporcu sırasını izler. Etkilenen tüm Ulusal
Federasyonlar Start listesinde bir fazla sporcuya sahip olduğunda, ikinci bir sporcu start
listesine taşınır;
2.13.
Atletler bekleme listesine Sporcu Brifinginden 48 saat öncesine kadar kabul edilir
; Bundan sonra bekleme listesine hiçbir sporcu kabul edilmeyecektir;
2.14.
Sporcu Brifinginden 24 saat öncesindeki boş pozisyonlar, Bekleme Listesinde adı
bulunan ve brifingde mevcut olan sporcularla doldurulacaktır.
3. Yarışmadan Çekilme Durumunda Yapılan işlemler
3.1. Bekleme listesi olması ve içindeki tüm sporcuların fazlalık olarak etiketlenmemesi
durumunda sporcular için geçerli olan işlemler
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a.) Yarışmadan önceki Pazartesi günü saat 13.00’ten (GMT ) sonra bir yarışmadan çekilen
sporcular, geri çekilme gününden itibaren sayılan sonraki 30 gündeki müsabakaların tüm start
ve bekleme listelerinden çıkarılır;
b.) Sporcunun, çekildiği yarışma ile aynı hafta sonunda ve sonraki hafta sonunda
herhangi bir yarışmaya katılmasına izin verilmez ;
c.) İkinci hafta sonunun cezasından, aşağıda açıklandığı gibi bir "joker" kullanarak
kaçınılabilir.
3.2. Ulusal Federasyonlar için geçerli önlemler:
a.) Davetyelerin duyrulduğu gün ile sporcu brifingi arasındaki süre sırasında sporcularını
start listesinden çeken Ulusal Federasyonlar, aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi gelecekteki
World Triathlon müsabakalarında Ulusal Federasyon kotasında bir indirimi içeren bir ceza
alacaktır:
WTS, Dünya Kupası ve Kıta Şampiyonaları
Çekilmeler
(her cinsiyet için)
1
2-3
4-5
6 veya daha fazla

Kota indirimi
(her cinsiyet için)
0
1
2
3

Kıta Kupaları ve Yıldızlar Kıta Kupaları
Çekilmeler
(her cinsiyet için)
1
2-3
4-6
7-10
11-15
16 veya daha fazla

Kota indirimi
(her cinsiyet için)
0
1
2
3
4
5

Paratriatlon müsabakaları
Çekilmeler
(her cinsiyet için)
1-3
4-6
7 veya daha fazla

Kota indirimi
(her cinsiyet için)
0
1
2

b.) Önceden bildirim olmaksızın brifingi kaçıran sporcular, Ulusal Federasyon tarafından
yarışmadan çekilen sporculara eklenir.
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c.) Ayrıca, brifingi kaçıran ve müsabakayı kaçıran sporcular eklenerek yarışmadan çekilen
toplam sporcu sayısı belirlenecektir.
d.) Kota indirimleri, aynı hafta sonu farklı etkinliklerde veya ceza sürelerinin çakıştığı
etkinliklerde oluşturulduğu takdirde toplu verilir.
e.) Birikmiş cezalar Ulusal Federasyonun tüm sporcularını bir etkinlikten eleyecek olsa
bile, tüm Ulusal Federasyonlar bir etkinlikte minimum bir (1) kotaya sahip olacaktır.
f.)Müsabakadan sonraki Pazartesi günü, her Ulusal Federasyondan cinsiyete göre çekilme sayısı
hesaplanır ve kotaların azaltılması etkilenen Ulusal Federasyonlara bildirilir. Bu indirimden
etkilenen müsabakalar aşağıdaki gibi olacaktır:
(i) Dünya Triatlon Serileri: Start listesinin üretileceği sonraki iki WTS müsabakası;
(ii)Dünya Kupaları/Kıta Şampiyonaları: Start listesinin düzenleneceği sonraki iki müsabaka;
(iii)
Paratriatlon müsabakaları: Start listesinin üretileceği sonraki iki paratriatlon
müsabakası;
(iv)
Kıta Kupaları: sonraki 30 gün içinde Start listesinin üretileceği müsabakalar;
(v)Yıldızlar Kıta Kupaları: Start listesinin üretileceği bir sonraki iki Yıldızlar Kıta Kupası.
g.) Adil ve beklenmedik yarıştan çekilme işlemleri olabilir. Ulusal Federasyonları
cezalandırmamak için Ulusal Federasyonları “joker” kullanabilirler.
h.) Ulusal Federasyon başına "joker" sayısı, aşağıdaki şekilde bir önceki yıla göre her bir
Ulusal Federasyonun katılım sayısına bağlıdır:
2018’de “Joker”
Ulusal Federasyon
sayısı
10
JPN, USA
8
AUS, CAN, ESP, FRA, GBR, HUN, ITA, MEX
6
ARG, AUT, BEL, BRA, GER, KOR, NED, NZL,
POR, RSA,
RUS, SUI
4
CHI, CHN, COL, CRC, CRO, CZE, DEN, ECU, EST,
HKG,
IRL, ISR, MAS, NOR, PHI, POL, ROU, SLO, TPE,
TUR, UKR
2
AZE, BLR, BUL, EGY, FIN, GUA, KAZ, LAT, LTU,
LUX, MAC, SGP, SRB, SVK, SWE, TUN, URU, VEN
1
Diğer tüm ulusal federasyonlar
4. "Joker":
4.1. Bir joker kullanımı şu anlama gelir:
a.) Kota indirimini bir azaltmak için veya
b.) Cezalandırılan sporculara, çekilme sonrası ikinci hafta sonunda yarışabilme imkanı
vermek.
4.2. Ulusal Federasyonlar, jokerin kullanımını kota indiriminin ilanından sonraki 48 saat içinde
duyurmak zorundadır;
5. Numaralama:
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5.1. Müsabakalar, World Triathlon Yarışma Kuralları, bölüm 2.10'da belirtilen kriterlere göre bir
önceki Pazartesi günü 13:00'a (GMT) kadar numaralandırılacaktır. Rakamlar belirlendikten
sonra start listesine kabul edilen sporcular bir sonraki en yüksek numarayı alırlar.
6. İstisnai koşullar:
6.1. Asya kökenli olmayan sporcular, Asya Triatlon Kıta Şampiyonalarının elit yarışmalarına kabul
edilmeyeceklerdir. Diğer Asya Şampiyonaları için, eğer müsabaka dolu değilse, Asya dışı
sporcular Asya Ulusal Federasyonları ile aynı kota sınırlamaları ile kabul edilecektir. Bu
kabuller müsabakadan 10 gün önce onaylanacaktır;
6.2. Avrupa dışı sporcular, Avrupa Sprint Triatlon Kıta Şampiyonalarının elit müsabakalarına
katılmayacaktır. Diğer Avrupa Şampiyonaları için, eğer müsabaka dolu değilse, Avrupa dışı
sporcular Avrupa Ulusal Federasyonları ile aynı kota sınırlamaları ile kabul edilecektir. Bu
kabuller müsabakadan 10 gün önce onaylanacaktır;
6.3. Eğer müsabaka dolu değilse, Afrika, Amerika ve Okyanusya Kıta Şampiyonlukları, ev sahibi
kıtanın Ulusal Federasyonları ile aynı kota kısıtlamaları ile birlikte diğer kıtalardan sporculara
açık olacaktır. Bu kabuller müsabakadan 10 gün önce onaylanacaktır.
7. Davetler:
7.1. Başlangıç listesinin oluşturulmasından sonraki Cuma (belirli Yeterlilik Kriterlerinde farklı
şekilde belirtilmediği sürece) Davet Paneli, en az beş davetiye olan boş kontenjanlar kadar
davetiye verme fırsatına sahip olacaktır. (belirli Yeterlilik Kriterleri'nde farklı şekilde
belirtilmediği sürece) çıkaracaktır;
7.2. Davet talebi, ilgili Ulusal Federasyon tarafından entries@triatlon.org adresine
gönderilmelidir.
7.3. Davet Kurulu, belirli Yeterlilik Kriterleri'nde belirtilen Ulusal Federasyon kotalarını arttıramaz;
Davet kurulu, World Triathlon müsabakaları için aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: a.)
World Triathlon Genel Sekreteri veya tayini;
b.) World Triathlon Spor Bölümü temsilcisi; c.) World Triathlon Geliştirme temsilcisi.
7.5. Davet kurulu, Continental müsabakaları için aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır: a.)
Kıta Konfederasyonu Genel Sekreteri veya vekili;
b.) World Triathlon Spor Bölümü temsilcisi; c.) World Triathlon Geliştirme temsilcisi.
8. Yedek Sporcular:
8.1. Ulusal Federasyonların herhangi bir müsabakada sporcuları değiştirmesine izin
verilir;
8.2. Değişlikte adı geçen her iki sporcunun girişleri entries@triathlon.org adresine e- posta ile
gönderilmelidir;
8.3. Değişikliklere yalnızca başlangıç listesinin oluşturulmasından sonra Cuma gününe kadar izin
verilir.;
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8.4. Yedek sporcu başlangıç veya bekleme listesinde olup olmadığına bakılmaksızın, değiştirilen
sporcunun yerini alacaktır. Değiştirilen sporcu yarışmadan çıkarılır.
8.5. Değiştirilen sporcular tekrar bekleme listesine alınabilir ve geç giriş olarak kabul edilecektir.
8.6. Her müsabakada her cinsiyetten yedek sayısı aşağıdaki gibidir:
a.) Bir (1) oyuncu değişikliği - Dünya Triatlon Serileri, U23 Dünya Şampiyonası;
b.) İki (2) oyuncu değişikliği - Triatlon Dünya Kupası, Çoklu Spor Yarışmaları, Kıta
Şampiyonaları;
c.) Üç (3) oyuncu değişikliği - Triatlon Kıta Kupaları, Yıldızlar Kıta Kupaları, Geliştirme
Müsabakası.
d.) Tüm Paratriatlon Yarışmalarında her cinsiyet yarışmasında bir (1) değişiklik.
9. Geç çekilme:
9.1. Sporcu Brifinginde hazır bulunan ancak Medikal Delegenin onayıyla bir tıp doktorundan
alınan bir sertifika ile kanıtlanan bir son dakika hastalığı ya da yaralanması nedeniyle
yarışmadan çekilmek zorunda kalan Sporculara ceza verilmeyecektir;
9.2. DNS olarak işaretlenecekler ve bir sonraki uygun sporcu start listesine eklenecek;
9.3. Medikal Delege olmaması halinde, Teknik Delege, Müsabaka Medical Direktörüne
danışabilir.
10. Aynı hafta sonu gerçekleşen yarışlara ilişkin prosedürler.
9.4. Yarışma Hiyerşisi
a.) Aynı hafta sonundaki etkinlikler bu hiyerarşiye göre sınıflandırılacaktır.

1. Dünya Triatlon Şampiyonası Finalleri
2. Dünya Triatlon Şampiyonası Serisi
3.Elit Dünya Şampiyonası
4.U23 Dünya Şampiyonası
5.World Triathlon Kupası
6. Arena Oyunları Şampiyonası Finalleri
7. Elit Kıta Şampiyonası
8. U23 Elit Kıta Şampiyonası
9.Gençler Dünya Şampiyonası
10.Kıta Triatlon Kupası
11. Arena Oyunları Şampiyonası Serisi
12. Gençler Kıta Şampiyonası
13. Bölgesel Şampiyonalar
14.Bölgesel Gelişim Kupası
b.) Aynı hiyerarşi seviyesinden birden fazla etkinlik olması durumunda, bunlar ilk olarak
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çoklu sporlara göre şu sırayla sıralanacaktır: Triatlon, Uzun Mesafe Triatlonu, Duatlon, Uzun
Mesafe Duatlonu, Kış Triatlonu, Aquatlon, Çapraz Triatlon, Çapraz Duatlon , ardından kıtaya
göre şu sırayla: Avrupa, Amerika, Asya, Okyanusya, Afrika.
9.5. İki veya daha fazla yarışmaya katılan sporcular:
a.) Daha yüksek hiyerarşi düzeyindeki bir etkinliğin başlangıç listesinde yer alan
sporcular, daha düşük hiyerarşi düzeyindeki etkinliklerin başlangıç veya bekleme listesinden
çıkarılacaktır.
b.) Daha yüksek hiyerarşi düzeyindeki bir etkinliğin bekleme listesinde ve daha
düşük hiyerarşi düzeyindeki bir etkinliğin başlangıç listesinde yer alan sporcular, daha yüksek
hiyerarşi düzeyindeki etkinliğin bekleme listesinde kalacaktır. Onay durumunda, önceki madde
geçerli olacaktır.
c.) Her iki etkinliğin de bekleme listesinde yer alan sporcular her iki bekleme
listesinde de kalacak, onaylanması durumunda önceki puanlar geçerli olacaktır.
d.) Değişiklikler: Bir yarışmadaki yedek sporcu, aynı hafta sonu yarışmaların
başlangıç veya bekleme listelerinden çıkarılır, 8.5'e göre geç giriş olarak tekrar girilebilir.
Değiştirilen sporcu, değişiklikten sonra sporcunun yerleştirildiği listeye – start veya bekleme –
bağlı olarak önceki noktalarda yer alan prosedürleri takip edecektir.
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1.1.

1.2.

2.1.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.1.
a)
b)
c)
d)
4.2.

28. EK F: İZİN VERİLEN KİMLİK BELİRLEME İLE İLGİLİ İLKELER
1. Genel bakış:
World Triathlon Yarışmalarında yarışabilmek için sporcuların, İzinli Kimlik Belirleme ile İlgili
World Triathlon İlkelerine ve Yarışma Kuralları Madde 2.8’deki Forma referansına uygun
olmalıdır.
Bu belgedeki görüntüler tipik bir triatlon formasına aittir. Kış triatlonu için ve bazı
durumlarda triatlon, duatlon ve aquatlon için uzun kollu ve alt bacak örtüsüne izin verilir. Bu
ek, tüm durumlar için aynı şekilde geçerlidir:
2. Amaç:
Sporumuz hakkında yerel ve global seyircilere ve medyaya temiz ve profesyonel
imaj sunmak;
Sponsorlara uygun sergileme için makul alan sağlamak;
World Triathlon üyesi Ulusal Federasyonların ve sporcuların, Bölüm 12'ye göre haklar ve
sorumluluklar konusunda karşılıklı olarak yararlı bir ilişkiye sahip olmalarını sağlamak için bir
çerçeve sunmak.
3. Genel Şartlar:
Formalarda, aşağıda açıklananlar dışındaki logolar veya görüntüler dışında hiçbir şey
olmayacaktır;
Logolar, sporcu formayı giymediği durumda, düz bir yüzey üzerinde ölçülecektir. Logo
boyutlarını ölçmek için "World Triathlon Logo Ölçüm Şablonu" kullanılacaktır;
Sponsor alanlarda kullanılan logo türünde tütün, alkollü içkiler ve WADA Yasaklılar Listesinde
yer alan ürünler dışında herhangi bir kısıtlama yoktur;
Aşağıdakiler dahil tüm işaretlerin etrafında en az 1,5 cm boşluk olmalıdır:
a) World Triathlon logosu;
b) Soyadı;
c) Ülke kodu;
d) Tüm sponsor logoları.
4. Formaların Renk ve Tasarımı:
Formalar, Ulusal Federasyon tarafından aşağıda belirtilen şekilde seçilen renklerde olmalıdır:
Elit: World Triathlon Dünya Triatlon Serisi Büyük Finali, World Triathlon Dünya Triatlon Serisi,
Avrupa Şampiyonası ve World Triathlon Çok Sporlu Dünya Şampiyonası müsabakaları;
Yıldızlar, U23: World Triathlon Dünya Şampiyonası ve Kıta Şampiyonası;
Paratriatlon: World Triathlon Dünya Şampiyonası, World Triathlon Dünya Paratriatlon Serisi
ve Kıta Şampiyonaları;
Gençler: Kıta Şampiyonaları.
Diğer tüm World Triathlon müsabakaları için forma renklerinde hiçbir kısıtlama
yoktur;
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4.3. Forma ve podyum kıyafetinin rengi ve tasarımı bu ülkeye özgü olmalı ve World Triathlon
tarafından önceden onaylanmalıdır;
4.4. Ülke formaları farklı bir görünüme sahip olmalı, ancak tasarım şartları sporcularda vücut şekli
veya büyüklüğü nedeniyle olabilecek teknik şartları etkilememelidir;
4.5. Tek tip renk ve tasarım için onay süreci Ek F'de belirtilmiştir. Onay sürecinin amacı, ülkelerin
formalarının aynı renk ve tasarımda olmamasını sağlamaktır;
4.6. Elit sporcular için, World Triathlon, World Triathlon Dünya Triatlon Serisi fiili liderinin
giyeceği forma rengi ile ilgili olarak, belirli bir takvim yılının 30 Ocak tarihine kadar belirli bir
kural oluşturma hakkını saklı tutar:
Diyagram 1: Sponsor alanlarının konumu
Forma Önü

Forma Arkası

5. Soyadı ve Ülke Kodu:
5.1. Soyadı (Yaş Gurubu sporcuları için geçerli değildir) ve IOC ülke kodu formanın üst tarafına ve
kalçalara da yazılmalıdır. Soyadından önce adın baş harfi eklenebilir: aynı soyadına sahip
sporcuların isimlerinin baş harfini eklemeleri önerilir. Hem soyadının hem de ülke kodunun
gösterilmesinde aşağıdaki kriterlere uyulmalıdır:
a) Yazı Tipi:
i. Yazı tipi "Arial" olmalı;
ii.
Soyadı ve ülke kodu için büyük harflerle yazılmalıdır. İsimdeki harf sayısı 9’dan
fazla ise birinci harf büyük yazılıp arkasından küçük harfler gelmelidir. '-. gibi semboller
ve boşluk karakter olarak değerlendirilir. (Bkz. Şema 2: Soyadı Tasarımı).
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b) Renk:
i. Forma koyu renkli ise, harfler beyaz olmalıdır. Forma açık renkte ise, harfler siyah
olmalıdır.
c) Konum:
i. Ön taraf: Öndeki konum World Triathlon logosunun ve Sponsor Boşlukları B ve F'nin
altındadır. Sporcunun soyadı ülke kodu ve Sponsor Alan A'nın üzerindedir;
ii.
Arka Taraf: Sırttaki konum belin altındadır, böylece sporcu bisikletin üzerindeyken
net bir şekilde görülebilir. Sporcunun soyadı ülke kodunun üzerindedir;
iii.
Yükseklik: Soyadı ve ülke kodu, isimdeki harf sayısından bağımsız olarak, 5 cm
yüksekliğinde olmalıdır;
iv.
Genişlik: Soyadı için uzunluk en az 12 cm, en fazla 15 cm'dır. Birkaç harften oluşan
bir soyadı en az 12 cm uzunluğunda olmalıdır (Bkz. Şema 2: Soyadı Tasarımı). Ülke
kodunun genişliği 6 cm ila 10 cm arasında olmalıdır;

Diyagram 2. Soyadı Tasarımı

Yukarıdaki "MAY" gibi soyadları için, yükseklik 5 cm ve genişlik 12 cm'dır.
Aşağıdaki
"Polikarpenko" gibi daha uzun isimler için, yükseklik minimum 5 cm'dır, ancak
isim 15
cm’nin tamamını kullanmalıdır.

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6. World Triathlon Logosu:
Resmi World Triathlon logosu sağ üst omuzda görünecektir;
World Triathlon harfleri sağ altta olacak şekilde resmi World Triathlon halkaları uyumlu
olacaktır;
Yatay boyut 4 cm olacaktır;
Beyaz/turuncu versiyon koyu renkli formalara uygulanmalı, mavi/turuncu versiyon açık renkli
formalara uygulanmalıdır (bakınız bu ek, madde 6.5, 6.6, Şema 3);
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6.5 World Triathlon logosunun yazdırma versiyonu için burayı tıklayın. Diyagram 3.
World Triathlon Logosu Tasarımı

6.6. Yukarıdaki Şema 3, World Triathlon Logosu için doğru düzeni göstermektedir:
a) World Triathlon Turuncu:
i. Pantone 144C (Kuşe kağıt);
ii. CMYK dönüşümü (4 renk işlemi) - C:%0, M:%49, Y:% 100, K:%0.
b) World Triathlon Mavi:
i. Pantone 2955C (Kuşe kağıt);
ii. CMYK dönüşümü (4 renk işlemi) - C:% 100, M:% 45, Y:% 0, K:% 37.
6.7. Elit Bireysel Dünya Şampiyonları, World Triathlon Logosunun altına bu dereceyi temsil
eden WTS'nin tasarım öğesini ekleyebilir. Grafik detayları ayrı ayrı yayınlanacaktır.
7. Sponsor Alanları:
7.1. Sponsor Alan A:
a) Bu alan doğrudan ülke kodunun altındadır (Bkz. Şema 1. Sponsor Logoları: büyüklük
ve alan);
b) Maksimum yükseklik 20 cm'dır;
c) Maksimum uzunluk 15 cm'dir;
d) Bu alana en fazla 3 sponsor logo yerleştirilebilir;
e) Sporcunun bu alanda 1, 2 veya 3 logosu olabilir. Logoların her biri farklı bir sponsoru
temsil etmelidir.
7.2. Sponsor Alanı B: sol üst ön:
a) Bu alan forma üreticisi veya başka bir sponsor içindir;
b) Maksimum yükseklik 4 cm'dır;
c) Maksimum uzunluk 5 cm'dır;
d) Boşluk formanın sol omzunda olmalıdır - ortada değil.
7.3. Sponsor Alanları C: yan paneller:
a) Yan panelde sponsor logoları görünebilir;
b) Maksimum genişlik 5 cm'dir;
c) Maksimum uzunluk 15 cm'dir;
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d) Her iki tarafta sadece bir sponsor logosuna izin verilir ve aynı sponsor logosu olması
gerekir;
e) Bu boşluk vücudun yan tarafından görülebilmelidir. Sporcu gövdesi nedeniyle bu alan
önden kısmen görülebiliyorsa, arkadan da görülebilmesi gerekir;
7.4. Sponsor Alan D: alt ön:
a) Maksimum yükseklik 4 cm'dır;
b) Maksimum uzunluk 5 cm'dır;
c) Bu boşluk, formanın sol alt veya sağ tarafında olabilir ancak her ikisinde birden
olmaz.
7.5. Sponsor Alan E: üst sırt:
a) Herhangi bir sponsorun bir logosu sırtta soyadın üzerinde görünebilir;
b) Maksimum yükseklik 10 cm'dır;
c) Maksimum uzunluk 15 cm'dir;
7.6. Sponsor Alan F: üst ön:
a) Herhangi bir sponsorun bir logosu önde soyadının üzerinde görünebilir;
b) Maksimum yükseklik 5 cm'dır;
c) Maksimum uzunluk 15 cm'dir.
8. Wetsuitler:
8.1. Wetsuitlerde sadece wetsuit üreticisinin logosu görünebilir;
8.2. Maksimum boyut ön ve arkada 80 cm2'dır. Bu boşluğa wetsuitin içinde ve dışında
izin verilir;
8.3. Üretici önde veya arkada iki veya daha fazla logoya sahip olmak isterse, birleşik toplam 80
cm2’yi geçmemelidir;
8.4. Yan paneldeki logolar sırt için 80 cm2 veya ön için 80 cm2 içinde dahil edilmesi
gerekir.
9. Kolluklar:
9.1. Kolluklar düz olmalı veya herhangi bir logo olmadan ulusal formayla uygun
olmalıdır.
10. Geçici Dövmeler:
10.1. Sporcuların, World Triathlon müsabakaları sırasında, World Triathlon tarafından sağlanan
yarış numaraları ve logoları haricinde, vücutlarına geçici dövme yaptırmaları yasaktır.
11. Podyum kıyafeti:
11.1. Bu belgede belirtilen tüm sponsor alanlar ve tasarım renkleri, podyum kıyafeti için de
geçerlidir.
12. PTVI Spor Sınıfı için özel kurallar:
12.1. Rehberin forması yukarıdaki kurallara uymalı ve Paratriatlet formasıyla aynı sponsorların
logolarını ve alanlarını kullanmalıdır;
12.2. Rehberin formasında, soyadı alanında "GUIDE" kelimesi yazmalıdır;

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

142

12.3. Yazı tipi "Arial", yüksekliği 5 cm ve genişliği 12 cm olmalıdır.
13. Haklar ve sorumluluklar:
Dünya Triatlon Serisi
Bu tabloda
(Elit) Dünya Triatlon Büyük
belirtilmeyen tüm World
Final (Elit) Triatlon Dünya
Triathlon ve Kıta
Şampiyonası Triatlon Kıta
müsabakaları
Şampiyonası
Çok Sporlu Dünya
Şampiyonası Çok Sporlu Kıta
Şampiyonası
Dünya Paratriatlon Serisi
Forma Rengi ve
Kataloğa göre
Sporcu ve Ulusal
Tasarımı
Federasyon
arasında
iyi
niyet içinde
kararlaştırılacak
Soyadı
Yaş Gurubu sporcuları için isteğe bağlı
Diğer tüm kategoriler için zorunlu
Ülke Kodu
World Triathlon Müsabaka Kurallarına göre zorunlu
World Triathlon
World Triathlon Müsabaka Kurallarına göre zorunlu
Logosu
Sponsor Yerleri
Sporcu ve Ulusal Federasyon arasında iyi niyet içinde
A—F
kararlaştırılacak

1.1.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

World Triathlon MÜSABAKA FORMASI ONAY İŞLEMİ
1. Genel bakış:
Bu işlem, World Triathlon İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin Kuralların bir parçasıdır ve World
Triathlon Yarışma Kurallarına özel bir ektir.
2. Amaç:
İşlem, World Triathlon'nun İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin Kurallarına uygun olarak, tüm
World Triathlon yarışmalarında sporcular tarafından kullanılacak olan her Ulusal Federasyon
müsabaka formasının tasarımı konusunda World Triathlon’nun onayını düzenlemek için
oluşturuldu.
3. Genel Şartlar:
World Triathlon İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin Kurallara göre, her Ulusal Federasyon forması
diğer Ulusal Federasyon formalarından farklı olmalıdır. Bu fark iki farklı Ulusal Federasyon
arasındaki karışıklığı önlemek için önemli olacaktır;
World Triathlon Yarışma Kurallarına uyulması şartıyla sanatsal veya yaratıcı öğeler kabul
edilebilir. Özellikle, yüzey sınırlarını aşan fark edilebilir ticari logolar veya ticari markalar
içeren tasarımlar onaylanmayacaktır;
Aynı tasarım her tip forma için geçerlidir: erkekler, kadınlar, triatlon tarzı, duatlon tarzı, yaz,
kış vb.
Her Ulusal Federasyon her farklı çoklu spor için farklı bir tek tip tasarımın onaylanmasını
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isteyebilir. Yaş Gurubu sporcuları için, hangisinin 1. seçenek ve hangisinin 2. seçenek
olduğunu belirten iki forma seçeneği talep edilebilir. Bununla birlikte, aynı Ulusal
Federasyondaki tüm sporcular aynı müsabakada yarışarak Ulusal Federasyonun aynı özgün
tasarımını giyeceklerdir.
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4. Onay için Zaman Çizelgesi:
4.1. Ulusal Federasyonlar, aşağıdaki şartnamelere göre, bir sonraki yıl için Yarışma Formaları için
önerilen bir tasarım sunacaktır:
a) World Triathlon tarafından sağlanan bir desen kullanılacaktır;
b) Sponsor alanları ve boyutları World Triathlon'nun İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin
Kurallarında belirtildiği gibidir. Sporcunun soyadı ve Ulusal Federasyon kodu konumları (ön
ve arka) ve her ikisinin boyutları;
c) World Triathlon logosunun konumu ve boyutları. Pantone dahil olmak üzere tasarımda
kullanılan renkler. Önerilen tasarım aşağıdaki formatlarda olmalıdır.
.jpg. gif. bmp veya. tif formatı;
d) Onaylandıktan sonra, Forma onayı Ulusal Federasyonun yeni bir tasarım için onay alması
gerekene kadar uzatılır.
5. Onay:
5.1. World Triathlon, her bir Ulusal Federasyonu, tasarımın aşağıdaki şekilde olması halinde
Ulusal Federasyonların formasının onayı veya reddi hakkında yazılı olarak bilgilendirecektir:
a) World Triathlon'nun İzinli Kimlik Belirlemeye İlişkin tüm Kurallarına uygun;
b) Diğer Ulusal Federasyon tasarımlarından farklı.
5.2. Talep onaylanmadığı takdirde World Triathlon şunları yapacaktır:
a) Ulusal Federasyondan, sunulanın World Triathlon Kurallarına uymadığı durumlarda yeni bir
tasarım isteyecek veya;
b) Benzer taleplerde bulunan Ulusal Federasyonlardan, önerdikleri tasarımlarında farklı
formalara sahip olmak için değişiklik yapmayı kabul etmelerini ister;
c) Ulusal Federasyonlar kabul etmezse, World Triathlon, önerilen tasarımı bu önceliklere göre
hangi Ulusal Federasyonun kullanabileceğine karar verecektir:
i. Geçmişte önerilen formayı kullanan Ulusal Federasyon tercih edilecektir;
ii. Her iki Ulusal Federasyon da yeni formalar öneriyorsa, hangi Ulusal Federasyonun
sunulan tasarımı kullanacağına ve hangi Ulusal Federasyonun (Federasyonların) yeni bir
tasarım sunacağına karar vermek için bir kura çekilecektir.
5.3. World Triathlon onaylı Ulusal Federasyon yarışma formalarını içeren bir elektronik katalog
üretecektir. Bu katalog aylık olarak güncellenecektir;
5.4. Alınan forma onay talepleri aylık olarak dikkate alınacaktır. Onay talebinde bulunan Ulusal
Federasyonlar, onaylanmış durumda olanlardan farklı tasarımlar seçecektir.
6. Onay Kurulu:
6.1. Forma onayı ile ilgili tüm kararlar aşağıdakilerden oluşan bir panel tarafından alınacaktır:
a) World Triathlon Teknik Komitesinin bir üyesi;
b) World Triathlon Spor Bölümünün bir temsilcisi;
c) World Triathlon Pazarlama Departmanının bir temsilcisi;
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6.2. Onay Kurulunun kararları konusunda World Triathlon Tahkim Kurulu ’na itirazda
bulunulabilir. Bu itiraz, Onay Kurulunun kararını askıya almaz, aksine, World Triathlon
Tahkim Kurulu ’nun itirazı karara bağlaması sırasında karar geçerli kalır.
29. EK G: PARATRIATLON SINIFLANDIRMA KURALLARI:
Paratriatlon Sınıflandırma Kuralları, World Triathlon web sitesinde aşağıdaki linkten
bulunabilir: https://www.triathlon.org/about/downloads/category/competition rules
30. EK H: PARA ÖDÜLÜ DAĞILIMI:
1. Giriş:
1.1. Para Ödülü Yüzdeleri, sporculara para ödülünü dağıtmak için adil ve eşit bir formül sağlamak
amacıyla oluşturulmuştur;
1.2. Bir World Triathlon Yarışma Düzenleyicisi bu yüzdeleri değiştirmek isterse, bir kural istisnası
istemek zorundadır. Değişiklik onaylanırsa, World Triathlon müsabakasının web sayfasında
ve www.triathlon.org adresinde duyurulmalıdır.
1.3. Para ödülü miktarı ve derinliği kadınlar ve erkekler için eşit olmalıdır.
2. Yüzdeler:
2.1. Aşağıdaki tabloda beş temel para ödülü yüzdesi ve bir World Triathlon Yarışması konusunda
toplam miktara dayalı olarak geçerli yüzde gösterilmektedir;
Müsabaka para ödülüne dayalı olarak para ödülü yüzdesini hesaplamada kolay bir araç
için, lütfen www.triathlon.org adresini ziyaret edin:
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31. EK I: WORLD TRİATHLON İLE İLGİLİ ÇOKLU SPORLAR:
• Triatlon
• Uzun Mesafe Triatlonu (Orta Mesafe dahil)
• Aquatlon
• Duatlon
• Uzun Mesafe Duatlon (Orta Mesafe dahil)
• Kış Triatlonu
• Kros Triatlon
• Kros Duatlon
• Indoor Triatlon
• Aquabike
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32. EK J: WORLD TRİATHLON MÜSABAKALARI VE WORLD TRİATHLON MÜSABAKA
KATEGORİLERİ:

World Triathlon Müsabakaları
• Dünya Şampiyonası
• Dünya Triatlon Serisi
• Dünya Triatlon Serisi Büyük Final
• Dünya Serisi
• Dünya Kupası
• Kıta Şampiyonası
• Kıta Kupası
• Kıta Kupası Premium
• Kıta Kupası Final
• Geliştirme Müsabakası
• Bölgesel Şampiyona

World Triathlon Müsabaka
Kategorileri
• Elit
• U23
• Gençler
• Yıldızlar
• Paratriatlon
• Yaş Grubu
• Takım Bayrak

World Triathlon Müsabakaları
Kategoriler
Dünya Şampiyonası. Triatlon
U23, Yaş Grubu
Standart Mesafe
Dünya Şampiyonası. Triatlon Sprint
Gençler, Yaş Grubu, Paratriatlon
Mesafe
Dünya Şampiyonası. Triatlon Süper
Elit, Yaş Grubu
Sprint
Mesafe
Dünya Şampiyonası. Triatlon Karışık
Elit, U23 & Gençler (birleşik), Yaş
Bayrak
Grubu
Dünya Şampiyonası. Triatlon Uzun
Elit, Yaş Grubu, Paratriatlon
Mesafe
Dünya Şampiyonası. Duatlon
Elit, U23, Yaş Grubu
Standart Mesafe
Dünya Şampiyonası. Duatlon Sprint
Gençler, Yaş Grubu, Paratriatlon
Mesafe
Dünya Şampiyonası. Duatlon Karışık
Elit, Yıldızlar.
Bayrak
Dünya Şampiyonası. Duatlon Uzun
Elit, Yaş Grubu, Paratriatlon
Mesafe
Dünya Şampiyonası. Duatlon Orta
Elit, Yaş Grubu, Paratriatlon
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Mesafe
Dünya Şampiyonası. Kış Triatlonu

Dünya Şampiyonası. Aquatlon
Dünya Şampiyonası. Kros Triatlon

Dünya Şampiyonası. Aquabike
Dünya Serisi. Triatlon. (Standard
veya Sprint)
Dünya Serisi Büyük Final. Triatlon
Dünya Kupası. Triatlon. (Standard
veya Sprint)
Dünya Kupası. Kış Triatlonu
Dünya Serisi. Duatlon (Standard
veya Sprint)

Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Karışık Bayrak,
Paratriatlon PTS2, PTS3, PTS4 ve
PTS5
Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Paratriatlon
Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Karışık Bayrak,
Paratriatlon, PTS2, PTS3, PTS4,
PTS5
Yaş Grubu
Elit, Paratriatlon
Elit
Elit, Paratriatlon
Elit
Elit

Dünya Serisi. Triatlon Uzun Mesafe
Elit
Kıta Şampiyonası. Triatlon Standart
Elit, U23, Yaş Grubu
Mesafe
Kıta Şampiyonası. Triatlon Sprint
Elit, U23, Gençler, Yaş Grubu,
Mesafe
Paratriatlon
Kıta Şampiyonası. Triatlon Uzun
Elit, Yaş Grubu, Paratriatlon.
Mesafe
Kıta Şampiyonası. Triatlon Karışık
Elit, Gençler, Yıldızlar, Kulüpler
Bayrak
Kıta Şampiyonası. Duatlon Standart
Elit, U23, Yaş Grubu
Mesafe
Kıta Şampiyonası. Duatlon Sprint
Elit, U23, Gençler, Yaş Grubu,
Mesafe
Paratriatlon
Kıta Şampiyonası. Duatlon Karışık
Elit, Gençler
Bayrak
Kıta Şampiyonası. Duatlon Uzun
Elit, Yaş Grubu, Paratriatlon.
Mesafe
Kıta Şampiyonası. Kış Triatlonu
Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Karışık Bayrak,
Paratriatlon PTS2, PTS3, PTS4 ve
PTS5
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Kıta Şampiyonası. Aquatlon
Kıta Şampiyonası. Kros Triatlon

Kıta Kupası (tüm mesafeler ve
çoklu sporlar)
Kıta Turu Müsabakaları
Gençler Kıta Kupası. Triatlon

Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Paratriatlon
Gençler, U23, Elit, Yaş Grubu,
Karışık Bayrak,
Paratriatlon PTS2, PTS3, PTS4 ve
PTS5
Elit
Elit
Gençler

33. EK K: CEZALAR VE İHLALLER:
Bu liste en yaygın cezaların ve ihlallerin bir özetidir. Bu ekteki metinde ve Yarışma
Kuralları metninin ana gövdesinde farklı yorum yapılması durumunda, Yarışma Kuralları’nın ana
gövdesi uygulanacaktır.
Aşağıdaki çizelgelerde ‘Elit'e yapılan tüm atıflar, Elite, U23, Yıldız ve Genç sporcuları
içerir.
Tüm kategoriler ve mesafeler için prosedürler ve ceza miktarları, Yarışma Kurallarının
3. bölümünde açıklanmıştır.
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Genel
Kurallar
Cezalar
1. Bir sporcunun yaşından farklı bir
- Bu süre dahilindeki tüm
kategoride, izin verilmeyen bir mesafede
müsabakalardan DİSKALİFİYE
veya 24 saatlik süreden önce yarışması;
2. Öngörülen parkurun
- Uyarı ve yarışmaya aynı
izlenmemesi;
noktadan
tekrar girme- Aksi halde:
DİSKALİFİYE
3. Güvenlik nedeniyle parkurdan
- Avantaj elde edilirse:
çıkmak, ancak avantaj kazandıran çıkış
Zaman cezası
noktasına tekrar girememek;
4. Herhangi bir görevliye karşı kaba
- DİSKALİFİYE ve olası men
dil kullanmak ya da kaba davranışta
için World Triathlon Tahkim
bulunmak;
Kurulu’na rapor edilir
5. Sportmenlik dışı davranışlar;
- DİSKALİFİYE ve olası men
için World
Triathlon Tahkim Kurulu’na
rapor edilir
6. Başka bir sporcunun ilerlemesini - Kasıtsız: uyarı ve düzeltme
önleyecek şekilde müdahalede
- Kasıtlı: DİSKALİFİYE
bulunmak ya da blokaj uygulamak, şarj
yapmak, engellemek;
7. Haksız temas. Sporcular arasında - Kasıtsız: uyarı ve düzeltme
temas olması ihlal anlamına gelmez.
- Kasıtlı: DİSKALİFİYE
Sporcular sınırlı bir alanda hareket
ederken, temas oluşabilir. Her biri
sıralama bakımından avantajlı pozisyonda
bulunan sporcular arasında bu tür küçük
temasla ihlal
değildir;
8. Teknik Görevli/Hakem, yarış
- Uyarı ve mümkünse
görevlisi veya başka bir sporcu dışındaki düzeltip yardım öncesinde
herhangi birinden yardım almak;
bulunulan duruma geri dönme- Aksi
halde: DİSKALİFİYE
9.Teknik Görevlilerin/Hakemlerin
- DİSKALİFİYE
veya yarış görevlilerinin talimatlarına
uymayı reddetmek;

Referans
2.5 (l)

2.1 (xiii)
4.1 (b)

5.1 b.) (ii)

2.1 a.) (vi)
2.1 a.) (v)
2.1 a.) (i)

4.1 (e)
5.1 (a) i
7.1(f)
4.1 (e)

2.1 (a) viii
2.2
2.1 (a) iv
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10. Yarış Organizasyon Komitesi
tarafından sağlanmış olan ve müsabaka
süresince geçerli olacak yarış numaralarını,
Teknik Delege tarafından gösterilen ve
Sporcu Brifinginde/Teknik Toplantıda ilan
edilen şekilde giymemek/takmamak;
11. Wetsuit kullanımının yasak
olduğu durumlarda yüzme tabında yarış
numarasının giyilmesi;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

2.9 (b)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

2.9 c.) (ii)

12. Parkur boyunca çöp ve/veya
ekipmanı, yardım istasyonları ya da çöp
atma noktaları gibi açıkça tanımlanmış
yerlerin dışına atmak;
13. Bir avantaj kazandıracak
ve/veya başkaları için tehlike yaratacak
olan kural dışı, tehlikeli ve/veya müsaade
edilmeyen ekipman kullanılması;
14. Müsabakaya özgü trafik
kurallarının/düzenlemelerinin ihlal
edilmesi;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: Zaman cezası

2.1 a.) (xi)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE ve
müsabakadan çıkarılma

2.1 a.) (ii)
5.2 k.)

- Kasıtsız: Uyarı ve mümkünse
değişiklik
- Düzeltilmemişse veya kasıtlı ise:
DİSKALİFİYE
- DİSKALİFİYE

2.1 a.) iv
5.1 b.) (i)

15. World Triathlon tarafından
onaylanan müsabakalarda Elit, U23, Yıldız
ve Genç sporcuların ya da Paratriatletlerin
danışıklı ve/veya kasıtlı şekilde beraber
hareket etmesi;
16. Müsabakada ve/veya ödül
töreninde giyilen formanın check-in
sırasında sunulandan farklı olması;
17. Yarışma veya ödül töreni
sırasında Yarışma Kurallarına uymayan bir
üniforma giymek;
18. Müsaade edilen durumlar
dışında, omuz altı bölgeden itibaren
kolların herhangi bir bölümünü ve/veya diz
altı
bölgeden itibaren bacakların
herhangi bir bölümünü kapatacak şekilde
kıyafet
kullanılması;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
- DİSKALİFİYE

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

2.11 f.) (ii)

2.7 d.) (ii)
2.8 c.) (xii)
2.8 c.) (xii)

2.8 c.) iii, iv, v
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19. Müsabaka sırasında, Teknik
Delege'nin hava koşullarını göz önünde
bulundurarak alacağı ‘kolları örtme’
kararına uymamak;

- Müsabakadan önce: Uyarı ve
düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE ve
müsabakadan çıkarılma

2.8 c.) iv

20. Orta ve Uzun Mesafe
müsabakalarda, yarış esnasında forma
fermuarının göğüs kemiğinin (sternum)
bitiş noktasının altına kadar açık olması;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

15.7 (b)

21. Orta ve Uzun Mesafe
- Uyarı ve düzeltme
müsabakalarında, koşu etabının son 200
metresi boyunca ön fermuarı açık bir
forma giyilmesi;
22. Politik, dini, cinsel yönelim veya
- Uyarı ve düzeltme- Aksi
ırk propagandası içeren herhangi bir
halde:
gösterimin yapılması;
DİSKALİFİYE ve müsabakadan
men
23. Takma bir isim veya sahte yaş
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
ile katılım göstermek, yalan beyanda
çıkarılma ve World Triathlon
bulunmak, yanıltıcı bilgi vermek
Tahkim Kurulu’na
suretiyle hile yapmak;
rapor edilerek olası bir men
24. Katılabilirlik şartları taşımazken
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
katılmak;
çıkarılma ve World Triathlon
Tahkim Kurulu’na
rapor edilerek olası bir men
25. World Triathlon Kurallarının
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
kasıtlı şekilde tekrar eden ihlali;
çıkarılma ve World Triathlon
Tahkim Kurulu’na
rapor edilerek olası bir men
26. İlaç suiistimali;
- WADA kurallarına göre
cezalar uygulanacaktır.
27. Olağan dışı ve şiddet içeren bir
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
sportmenlik dışı davranış;
çıkarılma ve World Triathlon
Tahkim Kurulu’na
rapor edilerek olası bir men
28. Çıplak bir gövde ile yarışmak.
- Uyarı ve düzeltmeDüzeltilmezse: DİSKALİFİYE
29. Uygunsuz teşhir veya çıplaklık;
- Uyarı ve düzeltmeDüzeltilmezse: DİSKALİFİYE

15.7 b.)

2.1 a.) (x)

2.5 n.)

2.5
3.8

3.8

2.3
3.8

5.1 a.) (ii)
6.1 a.) (iv)
7.1 m.)
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30. Harici Destek: Sporcunun
- Her iki sporcu için
müsabakaya devam etmesine engel olacak DİSKALİFİYE
şekilde, başka bir sporcuya tam bir
bisiklet, kadro, tekerlek(ler), kask veya
diğer herhangi bir ekipmanını vermesi;
31. Herhangi bir araçtan haksız
- DİSKALİFİYE
avantaj elde etmek (drafting hariç);
32. Zorunlu olduğu halde bir
- DİSKALİFİYE
sonraki ceza alanında durmamak;
33. Başka bir yarışma devam
- Uyarı ve düzeltme
ederken parkurda ısınma;
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
34. ‘Askıdayken’ yarışmak;

- DİSKALİFİYE, yarışmadan
çıkarılma ve
World Triathlon Tahkim
Kurulu’na

2.2 b.)

2.1 a.) (xii)
3.6 (d) i

2.5 b.)
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35. Ödül töreninde tuzak pazarlama
- Müsabakada kazanılan para
gerçekleştirmek;
ödülünün
kaybedilmesi.
36. Seçilmiş olduğu teknolojik hile
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
testine kasıtlı olarak girmemek;
çıkarılma ve World Triathlon
Tahkim Kurulu’na
rapor edilerek olası bir men
37. Bisikletin, sadece insan gücüne
- DİSKALİFİYE, yarışmadan
dayalı olmaktan çıkarılıp teknolojik hile
çıkarılma ve World Triathlon
oluşturan herhangi bir cihazın kullanılması; Tahkim Kurulu’na
rapor edilerek olası bir askıya
alma.
38. Sporcunun, çevresine tam
- Uyarı ve düzeltme
dikkat
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
göstermesini önleyen herhangi bir
cihazı kullanması;
39. Sporcunun başka bir sporcunun
- Her iki sporcu için
ilerlemesine fiziksel olarak yardımcı
DİSKALİFİYE
olması;
Brifing (Yaş Grubu için geçerli
değildir)
Kurallar
Cezalar
40. Teknik Delegeye bildirmeksizin
- Teknik Delegeye
Sporcu
bildirmeden brifinge katılmayan
Brifingine katılmamak;
sporcular, müsabakanın start
listesinden ve sonraki 30 gün
içerisindeki tüm
müsabakalarda start
ve bekleme listelerinden
çıkarılır
41. Brifing başladıktan sonra brifing
-Zaman Cezası: Değişim 1'de
salonuna giren sporcular ve brifinge
belirli bir mesafe için uygulanabilir
katılmayan ancak Teknik Delegeyi bu
zaman cezası
konuda bilgilendirmiş olan sporcular;
42. Teknik Delegeye bilgi verilmiş
- Brifingine katılmadıkları her
olsun veya olmasın, sporcuların
müsabakanın start listesinden
Triatlon/Paratriatlon Dünya Kupası çıkarılmak
ya da Dünya Triatlon/Paratriatlon
Serisi'nde aynı takvim yılında 3 ya da daha
fazla brifinge
katılmaması;
Start
Kurallar

2.1 a.) (ix)

5.2 a.)
5.2 j.) (i)

2.1 a.) (xiv)

2.2 c.)

2.7 b.) (iv), (v)

2.7 b.) (iv) (v)

2.7 b.) (iv)

Cezalar
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43. Start sinyalinden önce start

- Zaman cezası

almak;
44. Sporcunun kendisi için
- DİSKALİFİYE
belirlenmiş olan
dalgadan daha erken bir dalgada
start
alması;
45. Suya temas etmeden evvel
- Zaman cezası
ilerlenmemesi;
46. Seçili start pozisyonunun
- Uyarı ve düzeltmedeğiştirilmesi;
Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
47. Birden fazla start pozisyonunun
- Uyarı ve düzeltmebloke edilmesi;
Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
Yüzme
Kurallar
Cezalar
48. Wetsuitsiz bir yüzmede omuz
- Uyarı ve düzeltme
altı bölgeden itibaren kolların herhangi bir - Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
bölümünü ve/veya diz altı bölgeden
itibaren bacakların herhangi bir
bölümünü kapatacak şekilde kıyafet
kullanılması;
49. Start pozisyonunda konum
- Kasıtlı: Uyarı ve düzeltme
alınmasından itibaren resmi yarış
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
bonesinin takılmaması;
50. Diğer bir sporcuya temasta
- Zaman cezası
bulunmak
ve teması kesmeye çaba
göstermeksizin diğer sporcunun
ilerlemesine engel olmaya devam etmek;
51. İlerlemesini engellemek, haksız
- DİSKALİFİYE ve olası men
avantaj
veya ihraç
kazanmak ve potansiyel olarak
için World Triathlon Tahkim
zarar vermek amacıyla başka bir sporcuyu Kurulu’na
kasten hedef almak;
rapor edilir;
52. Wetsuit giyilmesinin zorunlu
- Uyarı ve düzeltme
olduğu durumlarda gövdeyi kapatmayan - Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE ve
wetsuit giymek;
müsabakadan çıkarılma

4.7 f.)
4.9 m.)
4.7 h.)
4.9 n.)
4.11 g)

4.7 b.)
4.5 b.)
4.5 b.)

4.11 (b) iii

4.12 a.) (i)

4.1 e.) (ii)

4.1 e.) (iii)

4.12 d.) (iv)
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53. Sporcuların start pozisyonunda - Müsabakadan önce: Uyarı ve
konum almasından itibaren Değişim 1’e
düzeltme
kadar
- Yarışma sırasında:
herhangi bir zamanda görülebilir - Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
şekilde markalı ikinci bir bonenin giyilmesi; - Elit Draft yasak ve Paratriatlon:
Zaman cezası
- Elit Draft serbest: Zaman cezası
Değişim
Kurallar
54. Sporcunun, bisikletini uygunsuz
bir şekilde kendi alanının dışına veya diğer
sporcuların ilerleyişini bloke edecek
şekilde asması;

55. Sporcu ilk etabı tamamlarken
kask kayışının T1'de bağlı olması;

Cezalar
- Müsabakadan önce: Uyarı ve
düzeltme
- Yarışma sırasında:
- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit Draft yasak ve Paratriatlon:
Zaman cezası
- Elit Draft serbest: Zaman cezası
- Yaş Grubu: Hakem kayışı çözer
- Elit ve Paratriatlon: Hakem kayışı
çözer ve zaman cezası

4.12 a.) (iv)

7.1 b.)
7.1 f.)

7.1 p.)

56. Bisikletin alınmasından itibaren
değişim alanının içinde, kask kayışının
bağlanmamış veya emniyetsiz şekilde
bağlanmış olması;
57. Binme çizgisinden önce bisiklete
binmek;

- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası

7.1 a.)

- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası

7.1 i.)

58. İnme çizgisinden sonra
bisikletten
inmek;
59. Sporcunun, ekipmanın belirtilen
alanın dışında tutması ya da bırakması;

- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası

7.1 j.)

- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası

7.1 c.)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmediği takdirde, işaretleme
ve işaretleme amacıyla kullanılan
cisimler sporcuya bilgi
verilmeksizin kaldırılır
61. Torba sisteminin uygulandığı
- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
müsabakalarda ilgili tüm ekipmanın - Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası
Yarış Organizasyon Komitesi tarafından
sağlanan uygun torbaya konmaması; (her
zaman bisiklet üzerinde kalabilecek bisiklet
ayakkabıları hariç);

7.1 o.)

60. Değişim alanındaki konumun
işaretlenmesi;

5.6 d.)
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62. Değişim alanında başka bir
sporcunun ekipmanına müdahale
edilmesi;
Bisiklet
Kurallar
63. Bisiklet parkurunda keşif sürüşü
yaparken ve/veya resmi bisiklet
antrenmanı sırasında kask
takmamak;
64. Bisiklet etabında, bisiklet
olmaksızın
ilerlemek;
65. Sprint ve standart mesafe
müsabakalarında draft yasak bir
yarış olması halinde draft yapmak;
66. Sprint ve standart mesafe
müsabakalarda drafting bölgesinin
20 saniye içerisinde boşaltılması için
geçilen sporcunun sürekli geri yönde
ilerleme
yapmaması neticesinde geçen
sporcunun draft bölgesinden çıkmaması;
67. Sprint ve standart mesafe
müsabakalarda, geçen sporcu draft
bölgesinden henüz çıkmadan önce,
geçilen bir sporcu tarafından tekrar geçiş;
68. Orta ya da uzun mesafe
müsabakalarda draft yasak bir yarışmada
drafting
yapmak;
69. Orta ve uzun mesafe
müsabakalarda drafting bölgesinin 25
saniye içerisinde boşaltılması için geçilen
sporcunun sürekli geri yönde ilerleme
yapmaması
neticesinde geçen sporcunun draft
bölgesinden çıkmaması;
70. Orta ve uzun mesafe
müsabakalarda, geçen sporcu draft
bölgesinden henüz
çıkmadan önce, geçilen bir sporcu
tarafından tekrar geçiş;

- Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası

Cezalar
- Söz konusu sürüş ve/veya
antrenmanın dışında bırakılır

- Uyarı ve düzeltme
- Aksi halde: DİSKALİFİYE
- Birinci ihlal: Drafting zaman
cezası- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE

7.1 g.)

5.2 g.) (ii)

5.1 a.) (iii)

5.5 c.)
5.6 e.)

- Birinci ihlal: Drafting zaman
cezası
- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE

5.5 c.) vi
5.6 e.)

- Birinci ihlal: Drafting zaman
cezası
- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE

5.5 c.) (vi)
5.6 e.)

- 1. ve 2. ihlal: Draft zaman cezası
- 3. ihlal: DİSKALİFİYE

5.5 c.)
5.6 f.)

- 1. ve 2. ihlal: Draft zaman cezası
- 3. ihlal: DİSKALİFİYE

5.5 c.) (vi)
5.6 f.)

- 1. ve 2. ihlal: Draft zaman cezası
- 3. ihlal: DİSKALİFİYE

5.5 c.) (vi)
5.6 f.)

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

158

71. Draft serbest müsabakalarda
farklı cinsiyetten sporcular arasında
drafting yapılması;
72. Farklı turlardaki sporcular
arasında drafting yapılması;

- 1. ihlal: Uyarı ve düzeltme
- 2. İhlal: DİSKALİFİYE

5.5 b.)

- Uyarı ve düzeltme
- Aksi halde: DİSKALİFİYE

5.5 b.)

73. Draft yasak bir yarışmada bir
- Uyarı ve düzeltme
araç ve/ veya motosiklet aracılığıyla
- Düzeltilmezse: drafting zaman
drafting
cezası
yapılması;
74. Draft serbest bir yarışmada bir - Uyarı ve düzeltme
araç ve/ veya motosiklet aracılığıyla
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
drafting
yapılması;
75. Draft yasak bir yarışmada
- Zaman cezası
sporcunun
- Aksi halde: DİSKALİFİYE
blokaj uygulanması;
76. Draft serbest bir ‘yaş grubu’
- Zaman cezası
müsabakasında sporcunun blokaj
- Aksi halde: DİSKALİFİYE
uygulaması;
77. Bisiklet etabı süresince kaskın - Yaş Grubu: Uyarı ve düzeltme
bağlanmamış veya emniyetsiz şekilde
- Elit ve Paratriatlon: Zaman cezası
bağlanmış olarak takılmış olması;
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE ve
müsabakadan çıkarılma

5.5 b.)

78. Hareket halinde olunmasa dahi - Uyarı ve düzeltme
bisiklet
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
parkurunda kaskın çıkarılmış
olması;
79. Bisiklet etabı süresince kask
- DİSKALİFİYE ve
takılmamış olması;
müsabakadan çıkarılma
80. Check-in sırasında beyan
- DİSKALİFİYE
edilenden farklı bir bisikletle ve/veya
check-in sırasında onay almış bisiklet
üzerinde değişiklik(ler) yapmak suretiyle
müsabakaya katılım gösterilmesi;
81. Bisiklet ceza alanındayken,
- Uyarı ve düzeltme
sporcunun ve/veya bisikletinin üzerinde
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
bulunanın haricinde yiyecek ve/veya su
tüketilmesi;
82. Bisiklet ceza alanında bulunan
- Ceza duraklatılır
sporcunun, ceza süresi henüz
tamamlanmamışken tuvaleti
kullanması;

5.2 g.) (iv)

5.5 b.)

5.7

5.7

5.2 g.) (iv)

5.2 g.) (iv)
5.1 a.) (iv)

3.6 d.) (iii)

3.6 d.) (iv)
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83. Sporcunun, cezalı olduğu süre
içerisinde ekipman üzerinde
ayarlamalar yapması ve/veya bisiklet
onarımı/bakımı yapması;
84. Bisiklet etabında ‘tehlikeli
sürüş’;

Koşu ve Kayak
Kurallar
85. Koşu etabında emeklemek;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

- Zaman cezası
- Kasıtlı olarak tekrar edilirse:
DİSKALİFİYE ve müsabakadan
çıkarılma
Cezalar
- DİSKALİFİYE ve
müsabakadan çıkarılma
- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

86. Bir veya daha fazla tur önde
olan sporcu(lar) ile birlikte koşmak
ve/veya onlardan tempo almak (Elit, U23,
Yıldız,
Genç sporcular ve Paratriatletler
için geçerlidir);
87. Parkur ya da parkur kenarında - Uyarı ve düzeltme
müsabakada yarışmacı olmayan
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
sporcu(lar), takım üyeleri, takım
yöneticileri ve/veya başka herhangi
bir araç/kimse tarafından sporcuya tempo
verilmesi;
88. Kask takarak koşu veya kayak;
- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
89. Viraj ve/veya dönüşlerde destek
almak amacıyla direkleri, ağaçları veya
diğer sabit cisimleri kullanmak;
90. Müsabakada yarışmacı olmayan
bir
kimsenin finiş düzlüğünde sporcuya
eşlik
etmesi;
91. Zorunlu durumlarda klasik stili
kullanmamak
92. Bitiş hattında koridorların
değiştirilmesi, diğer sporcuların
ilerlemesini engelliyor.

3.6 d.) (v)

5.1 b.) (iii)

6.1 a.) (iii)
6.3 a.)
6.1 a.) (viii)

6.1 (a) vii
18.5 b)

6.1 a.) (v)
18.5 f.)

- Zaman cezası

6.1 a.) (vi)

- DİSKALİFİYE

6.3 b.)
18.5. b.)

- İlk seferde zaman cezası
- İkinci sefer DİSKALİFİYE

18.5. e.)
18.5. i.)

DİSKALİFİYE

Yarışma Kuralları 15.12.2022
.2021

160

Takım Bayrak Spesifik
Kurallar
Cezalar
93. Bağımsız bir bayrak yarışında bir
- İlk takım üyesi tarafından
veya daha fazla takım üyesinin, brifing
Değişim 1 alanında çekilmek üzere
salonuna brifing başladıktan sonra girmesi takıma 10 saniye zaman cezası
veya
brifinge katılmaması;
94. Takım beyan formunun
- Takımlar müsabakanın start
belirtilen süre içerisinde teslim
listesinden ve sonraki 30 günlük
edilmemesi;
zaman zarfındaki müsabakalarda
tüm start ve bekleme listelerinden
çıkarılır
95. Takım bayrak değişiminin
- Zaman cezası
değişim bölgesi dışında gerçekleştirilmesi;
96. Takım bayrak değişiminin
- DİSKALİFİYE
gerçekleştirilmemesi veya kasten
değişim bölgesinin dışında
gerçekleştirilmesi;
Paratriatlon Spesifik
Kurallar
Cezalar
97. Kateter veya diğer bir tür idrar - Uyarı ve düzeltme
boşaltım aparatı kullanan Paratriatletlerin - Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
antrenman, yarışma veya
sınıflandırma sırasında akma/taşma
durumu ile karşılaşması;
98. Değişim öncesi alanda izin
verilen prostetik ayaklara monte edilmiş
uyarlama kaller ve açık kallere sahip
bisiklet ayakkabıları kullanılması ve
kallerin,
kaymaz malzemeyle kaplanmamış
veya sarılmamış olması;
99. Düzenlenmiş zaman
çizelgelerine göre geçici, gözden geçirilmiş
veya onaylanmış bir sınıf statüsüne sahip
olmayan paratriatlet;
100. Paratriatletin, resmi onaylı
olmayan herhangi bir protez veya özel
uyarlanmış ekipman giyerek/kullanarak
yarışması;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

- DİSKALİFİYE

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

2.7 b.) (v)

16.7 c.)

16.10 c.)
16.10 c.)
16.10 d.)

17.19 a.)

17.9 f.)

17.4

17.16 a.)
17.12 l.)
17.8 b.) (vi)
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101. Paratriatlerin korumasız
- Uyarı ve düzeltme
17.11 e.)
keskin/sivri cisimler, vidalar, protez
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE ve
astarları veya zararlı olabilecek protez
müsabakadan çıkarılma
cihazları
kullanması;
102. Paratriatletin
- start listesinden çıkarılır
See Classification Rules
sınıflandırmasının ‘tamamlanmadı’ (CNC)
part 3 section 10
olarak
değerlendirilmesi;
103. Bir paratriatlon yarışması için
- start listesinden çıkarılır
See Classification rules
‘uygun değil’ olarak sınıflandırılmış
5
paratriatlet;
104. Paratriatletin, belirlenmiş
- Makul açıklama: İkinci şans verilir
See Classification rules
sınıflandırma seansına katılmaması;
- Aksi halde: start listesinden
part 6
çıkarılır
105. Paratriatletin, becerilerini
- Birinci ihlal: DİSKALİFİYE
See Classification rules
ve/veya
- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE ve olası
8
yeteneklerini kasıtlı olarak yanıltıcı men veya ihraç için World
şekilde sunması;
Triathlon Tahkim Kurulu’na rapor
edilir;
106. Rehberlerin ve kişisel
- Yarış Alanı’na erişim
17.6 b.)
antrenörlerin/destekçilerin sporcu kaldırıldı
brifingine kayıt yaptırmamış olması;
107. Kişisel
- Uyarı ve düzeltme
17.7 a.)
antrenörlerin/Destekçilerin Yarış
- Düzeltilmezse: İlgili Paratriatlet
Organizasyon Komitesi/World
DİSKALİFİYE edilir
Triathlon tarafından verilen özel
tanıtma bilgilerini taşımaması;
108. Paratriatletin, kayıtlı olandan
- DİSKALİFİYE
17.7 b.)
daha fazla sayıda kişisel
antrenörden/destekçiden yardım
alması;
109. Kişisel antrenörün/Destekçinin
- İlgili Paratriatlet
17.7 e.)
paratriatleti ileri itecek/ilerlemesini
DİSKALİFİYE edilir
destekleyecek bir eylem yapması;
110. Kişisel antrenörün/Destekçinin
- DİSKALİFİYE
17.7 c.) (iv)
yarışma esnasında paratriatletin
17.7 g.)
bisikletini, sporcuların değişim alanından
veya
tekerlek istasyonundan başka bir
alanda
tamir etmesi;
111. Değişim öncesi alanda
- Uyarı ve düzeltme
17.8 b.) (vi)
Paratriatletin kaydı yapılmamış
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
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ekipmanının bulunması;
112. PTS2, PTS3, PTS4 ve PTS5'ten - Uyarı ve düzeltme
kişisel antrenörlerin/destekçilerin değişim - Düzeltilmezse: ilgili sporcu
öncesi alanda bulunmaları;
DİSKALİFİYE edilir

17.9 a.)

113. Alt uzuv kaybı olan
Paratriatletlerin değişim öncesi alandan
değişim alanına ulaşmak için protez veya
koltuk değneği kullanmaksızın tek bacak
üzerinde hoplayarak ilerlemesi;
114. PTWC1 ve PTWC2
Paratriatletlerin
değişimi bireysel alanın dışında
yapması;
115. PTWC1 ve PTWC2 sporcuların
binme ve inme çizgilerinden önce
tamamen
durmaması ve/veya Hakem/Teknik
Görevli
"Git" demeden evvel devam
etmesi;
116. PTWC1 ve PTWC2 sporcuların
koşu sırasında bir araç veya motosiklet
vasıtasıyla draft yapması;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

17.9 g.)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: drafting zaman
cezası

17.15 d.)

117. Paratriatletlerin, ayrılmış
oldukları değişim öncesi alanda ekipman
bırakması;
118. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
sporcuların
kriterlere uymayan bir rehberle
yarışması;
119. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
sporcularının yüzme ya da koşu sırasında
bağlı olmamaları;
120. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
sporcularının yüzme süresince rehberleri
ile aralarında
1.5 m’den daha fazla mesafe olacak
şekilde
tempo almaları, yönlendirilmeleri
veya bulunmaları;

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: Zaman cezası

17.9 e.)

- Zaman cezası

17.10 h.)

- Zaman cezası

17.14 e.)

- DİSKALİFİYE

17.17 a.) (iv) (v)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE

17.17 b.) (i)
17.17 d.) (i)

- Birinci ihlal: Zaman cezası
- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE

17.7 b.) (ii)
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121. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
sporcularının yüzme çıkışından sonra
rehberleri ile aralarında 0.5 m’den daha
fazla mesafe olacak şekilde tempo
almaları,
yönlendirilmeleri veya bulunmaları;
122. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
sporcularının rehber tarafından çekilmesi
veya itilmesi;
123. PTVI1, PTVI2 ve PTVI3
paratriatletin finiş çizgisini geçerken
rehberinin yanında veya arkasında olmakla
birlikte, rehberi ile arasında olması
gereken 0,5 metrelik mesafeden daha
fazla bir mesafenin olması;
124. Paratriatletin, yarışma alanına
bir
rehber köpekle girmesi;
125. PTVI1 sporcuların, ilgili
bölümler süresince karartma gözlükleri
takmaması;

- Birinci ihlal: Zaman cezası
- İkinci ihlal: DİSKALİFİYE

17.17 a.) (viii)
17.17 d.) (ii)

- DİSKALİFİYE

17.17 a.) (vii)
17.17 b.) (ii)

- DİSKALİFİYE

17.17 a.) (viii)
17.17 d.) (ii)

- Uyarı ve düzeltme
- Düzeltilmezse: DİSKALİFİYE
- DİSKALİFİYE

17.17 a.) (i)

17.17 a.) (x)

34. EK L: SONUÇLAR VE START LİSTESİ ÖRNEKLERİ
Sonuçlar ve Start listesi örnekleri ‘’ resmi internet sitesinde bulunabilir.
35. EK M: SPORCU SÖZLEŞMESİ
Sporcu Sözleşmesi, World Triathlon resmi internet sitesinde yer alan aşağıdaki linkte
erişime açıktır: https://www.triathlon.org/about/downloads/category/athletes agreement
36. EK N: TEKNOLOJİK YOLSUZLUK:
1. Yer ve Zaman:
1.1. Herhangi bir müsabaka için, teknolojik sahtekarlık kontrolü, sporcuların bisikletlerinin
kontrol edildiği zamanda gerçekleştirilir (sporcu salonu veya değişim alanı).
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1.2. İdeal olarak, Yarış Organizasyon Komitesi tarafından iki çadır sağlanmalıdır
(bunlardan biri duvarsız olabilir).
1.3. Müsabakadan önce sporcular arasında rastgele seçimler yapılacaktır. Müsabaka sonrasında,
performans durumlarına göre belirlenen sporcular teste tabi tutulabilecektir.
2. İlgili Personel:
2.1. Bir veya iki World Triathlon akredite bisiklet kontrol görevlisi sürecin bir parçası olmalıdır.
2.2. Yarış Organizasyon Komitesi tarafından kalifiye bir bisiklet teknik servis personeli
sağlanmalıdır. Bisiklet teknik servis personeli, belirli bir yarışmada kullanılan bisiklet türlerini
çok iyi bilmeli ve bisikleti kısa süre içerisinde demonte ve tekrar monte edebilmelidir.
3. Süreç:
3.1. Seçilen sporcudan, bisikletini 1. çadıra götürmesi istenir. World Triathlon akredite bisiklet
kontrol görevlisi, süreci sporcuya açıklar; bisiklet kadrosunu ve tekerlekleri görsel kontrolden
geçirir ve tarama işlemini gerçekleştirir.
3.2. Değerlerin düşük olması halinde, sporcu ve bisikletin kontrol alanından ayrılmasına müsaade
edilir.
3.3. Değerin yüksek olması durumunda, mevcut ise, ikinci akredite bisiklet kontrol görevlisinden
sonuçları doğrulaması istenir. Değerler hala yüksekse, sporcudan bisikletini kapalı çadıra
taşıması istenir. Değerin yüksek olması ve ikinci bir akredite bisiklet kontrol görevlisinin
bulunmaması durumunda, sporcudan bisikletini kapalı çadıra taşıması istenecektir.
3.4. World Triathlon, sporcuların bisikletlerini kontrol etmek için mevcut her türlü
teknolojiyi kullanabilir.
3.5. Kapalı çadırda, World Triathlon’ akredite bisiklet kontrol görevlisi ile birlikte, World Triathlon
başhakemi (veya başhakem tarafından kendisini temsil etmesi için atanmış olan herhangi bir
yetkili) ve bisiklet teknik servis görevlisi bulunmalıdır. Bu çadırın kamu/medya izlemesine
kapatılmış olması gerekmektedir.
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3.6. Sporcuya sele borusunu ve zincir tekerlek aksını demonte etmek için araçlar verilecektir.
Alternatif olarak, sporcunun temsilcisi, sporcu adına yukarıda anılan donanımı demonte
edebilir. Eğer sporcu veya temsilcisi yukarıdaki donanımı demonte etmek istemiyorsa, World
Triathlon akredite bisiklet teknik servis personeli tarafından demonte edilmesi sırasında
bisiklete gelebilecek olası herhangi bir zarara karşı feragat belgesi imzalamak zorundadır.
3.7. Bisiklet teknik servis personeli veya sporcu zincir tekerlek aksını demonte eder. Bir motor
varsa, sporcu bir karar için Başhakem'e yönlendirilir. Başhakem sporcuyu diskalifiye eder ve
olası diğer cezalar için dosyayı World Triathlon Tahkim Kurulu'na gönderir.
3.8. Eğer sporcu feragatname imzalamayı reddederse, bu durum ‘testten kaçınma’ olarak kabul
değerlendirilir ve başhakem sporcuyu diskalifiye ederek olası diğer cezalar için World
Triathlon Tahkim Kurulu'na gönderir.
3.9. Sporcunun, herhangi bir World Triathlon müsabakasında, dosyası karara bağlanıncaya kadar
ve olası bir men kararı süresince başka bir bisikletle yarışmasına müsaade edilmez.
37. EK P: GELENEKSEL OLMAYAN VEYA OLAĞAN OLMAYAN BİSİKLET İÇİN ONAY
SÜRECİ
1. Üretici, onaylanacak bisiklet kadrosu hakkında bir ürün açıklaması (açıklayıcı fotoğraflarla)
sağlamalıdır.
2. Üretici, kadronun (tüm mevcut/satılan kadro boyutlarında) güncel bisiklet güvenlik
standartlarının (şu anda ISO 4210: 2015) tüm kriterlerini karşıladığını beyan etmelidir. Bu
beyan, onay talebi ile sunulan doküman paketinin bir parçası olmalıdır.
Üretici, mekanik test alanında tüketici ürünü güvenliği ve uygunluk testi yapan ve
EN/ISO/IEC 17025 gerekliliklerine akredite olan bağımsız bir üçüncü taraf laboratuvar
tarafından yayınlanan bir test raporuyla kadronun ISO 4210: 2015 standardına uygunluğunu
göstermelidir. Test raporları mevcut/satılan tüm kadro boyutlarını (48/50/52 vb. gibi)
kapsayacak şekilde olmalıdır. Bu test raporları, onay talebi ile sunulan doküman paketinin bir
parçası olmalıdır.
3. Akredite test laboratuvarının EN/ISO/IEC 17025'e uygunluğu ile ilgili sertifika, onay
talebi ile sunulan doküman paketinin bir parçası olmalıdır.
4. Onay kurulu bu belgeleri inceler ve talebin kabulü hususunda bir karar verir.
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38. EK Q: ÖKD - ÖN KATILIM DEĞERLENDİRMESİ
1. ÖKD şunları içermelidir:
1.1. Yanıtlanmış Tıbbi Anket: Bu anket çok gizlidir ve tıbbi muayeneden önce sorumlu takım
doktoruna verilmelidir. Tıbbi anket, World Triathlon resmi internet sitesinden indirilebilir
olacaktır.
1.2. Fiziki Muayene: Hekim tarafından, Sporda Ani Kardiyak Ölüm Mutabakatı hakkında "Lozan
Tavsiyeleri" başlığı ile yayınlanan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (UOK) tavsiyelerine uygun
şekilde gerçekleştirilir.
a.) Kardiyak oskültasyon:
● Hız/ritim
● Üfürüm: sistolik/diastolik
● Sistolik tıklama
b.) Kan basıncı
c.) Radyal ve Femoral Nabızlar
d.) Marfan stigmata
1.3. 12 kanallı istirahat elektrokardiyogram (EKG). Hekim ritim, iletim veya
repolarizasyon anomalileri arayacaktır.
1.4. Her Ulusal Federasyon, her sezonun başında, Ulusal Federasyon temsilcisi tarafından
imzalanan ve 2.4.c'de belirtilen, belirli bir takvim yılında bir World Triathlon müsabakasında
yarışacak olan tüm sporcuların ÖKD’den geçtiğini onaylar mahiyette bir belge/sertifika
göndermelidir. Bu belgenin elden teslim edilmesi gerekir, aksi takdirde söz konusu Ulusal
Federasyonun ilgili sporcuları hiçbir World Triathlon müsabakasına katılım
gösteremeyecektir.

39. EK R: ELEME FORMATI İÇİN YARIŞMA KURALLARI
1. TANIM
1.1 Eleme formatı, birbiri ardına gerçekleşen ve aralarında kısa bir toparlanma süresi
olan iki veya üç triatlondan - veya diğer çok sporlu yarışlardan - oluşan bir yarıştır. İlk yarışın
başlangıcında en fazla 30 sporcu olacak ve her yarışın sonunda belirli sayıda son sporcu
elenecektir.
1.2 30'dan fazla sporcunun katılması durumunda ön eleme aşaması yapılacaktır.
Alternatif olarak, 30 sporcunun seçimi önceki bir müsabakanın sonucundan veya bir sıralamaya
dayalı olarak yapılabilir. Eleme formatı Final aşaması olarak kullanılacaktır.
1.3 Elemenin her turu da dahil olmak üzere yarışların her birinin mesafeleri bir Süper
Sprint olacaktır.
1.4 Triatlon veya diğer çoklu spor müsabakaları Eleme formatı kullanılarak
düzenlenebilir.
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. ÖN AŞAMA
2.1 Yarışmaya 30'dan fazla sporcunun kabul edilmesi durumunda, aşağıdaki
seçeneklerden biri olarak bir ön aşama düzenlenebilir:
a.) Süper Sprint Zamana Karşı Eleme etkinliği (Final aşamasının aynı veya önceki günü
için planlanabilir):
(i) En iyi 30 zamana sahip Sporcular Final aşamasına katılmaya hak kazanacaktır. 30.
sırayı içeren bir beraberlik durumunda, berabere kalan tüm sporcular Final aşamasına
ilerleyecektir.
b.) Süper Sprint Eleme etkinliği (Final aşamasının aynı veya önceki günü planlanabilir).
(i) 31-40 sporcu:
● İki Eleme dalgası (her biri 20 sporcuya kadar). Her birinin en iyi 10 sporcusu Final için
hak kazanır.
● Kalifiye olmayan en fazla 20 sporcunun dahil olduğu bir Röposaj dalgası.
Repechage'den en iyi 10 sporcu Finale katılmaya hak kazanır. Repechange dalgasındaki
sporcular yarış numaralarını ve Geçiş Alanındaki konumlarını Eleme dalgalarından uzak tutarlar.
Sporcuların giriş sırası, mevcut Dünya Sıralamalarına veya diğer geçerli Dünya Sıralamalarına
göre olacaktır.
(ii)41 - 50 sporcu:
● İki Eleme dalgası (her biri 25 sporcuya kadar). Her birinden en iyi 10 sporcu Finale
katılmaya hak kazanır.
● Kalifiye olmayan en fazla 20 sporcunun dahil olduğu bir Röposaj dalgası.
Repechage'den en iyi 10 sporcu Finale katılmaya hak kazanır. Repechange dalgasındaki
sporcular yarış numaralarını ve Geçiş Alanındaki konumlarını Eleme dalgalarından uzak tutarlar.
Sporcuların giriş sırası, mevcut Dünya Sıralamalarına veya diğer geçerli Dünya Sıralamalarına
göre olacaktır.
(iii) 51 - 60 sporcu:
● İki Eleme dalgası (her biri 30 sporcuya kadar). Her birinden en iyi 10 sporcu Finale katılmaya
hak kazanır.
● Her bir eleme dalgasından en fazla 20 kalifiye olmayan sporcuyu içeren iki Repechage
dalgası. Sporcular, önceki eleme dalgalarında olduğu gibi aynı sporculara karşı yarışacak ve
Geçiş Alanındaki konumlarını koruyacaktır. Sporcuların tanıtım sırası yarış numaralarına göre
yapılacaktır. Her Repechage dalgasından en iyi 5 sporcu Finale katılmaya hak kazanır.
(i)

61 - 70 athletes:

● Üç Eleme dalgası (her biri 23 veya 24 sporcuya kadar). Her birinin en iyi 8 sporcusu Final için
hak kazanır.
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● Her biri en fazla 46 kalifiye olmayan sporcudan oluşan iki Repechage dalgası. Her Röpeşaj
dalgasından en iyi 3 sporcu Finale katılmaya hak kazanır. Sporcular, Eleme dalgalarından
bitirme sürelerine göre sıralanacak ve Eleme etkinliği kurallarına göre eşit olarak dağıtılacaktır.
Sporcuların giriş sırası, mevcut Dünya Sıralamalarına veya diğer geçerli Dünya Sıralamalarına
göre olacaktır.
c.) Repesaj dalgaları olmayan şema (kompakt program):
(i) İki Eleme dalgası olması durumunda, her dalgadan en iyi 15 sporcu Finale katılmaya hak
kazanır.
(ii) Üç Eleme dalgası olması durumunda, her bir dalgadan en iyi 10 sporcu Finale katılmaya hak
kazanır.
(iii) Dört Eleme dalgası olması durumunda, her bir dalgadan en iyi 7 sporcu artı tüm dalgalardan
en hızlı 2 kez Final için hak kazanır.
d.) TD, Repechage dalgalarını içeren veya içermeyen diğer modelleri belirleyebilir ve
girilen sporcu sayısına bağlı olarak yukarıdaki modelleri ayarlayabilir
e.) Ön aşamada herhangi bir beraberlik olması durumunda, berabere kalan sporcular
Finale yükselecek ve sporcu sayısı gerektiği gibi ayarlanacaktır.
f.) Başka herhangi bir formattaki herhangi bir etkinlik, bir Eleme etkinliği olarak
belirlenebilir.
g.) Dünya Sıralaması (veya başka herhangi bir sıralama) alternatif olarak veya Eleme
etkinliğinin iptali veya tamamlanmasının imkansız olması durumunda kullanılabilir
h.) Ön aşama şunları belirleyecektir:
(i) Final aşamasına katılmaya hak kazanan 30 sporcu.
(ii) Kalifiye olmayan sporcuların kalifiye sporcular arasındaki boşlukları doldurma sırası
(zamana göre) ve varsa sıralama puanları verilir.

3. Son aşama:
3.1 Eleme formatının son aşaması, tercihen 300m yüzme + 6km bisiklet + 1.5km koşu
mesafesi ile iki veya üç Süper Sprint triatlon turu içerir.
(+/- %10)
- aralarında kısa bir iyileşme süresi olan art arda meydana gelen.
3.2 Final aşamasının ilk turunun başlangıcı, aynı cinsiyetten Ön aşamanın son
dalgalarının bitiminden en geç 90 dakika sonra planlanmalıdır.
3.3 Sporcular, Ön aşamanın sonuçlarına göre numaralandırılacaktır. Dünya Triatlon
Müsabaka Kuralları bölüm 20.5'e bakın.
3.4 Bir sonraki tur, bir önceki turun başlamasından sonraki 30 dakika içinde
başlayacaktır. Teknik Delege bu süreyi yerel koşullara göre değiştirebilir.
3.5 Sporcular sadece Bitiş çizgisinde elenecektir.
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2 Rauntluk Eleme

Tura Göre

Birinci Tur bitiş çizgisi

15 geçiş

3 Rauntluk Eleme

Progress by rounds

Birinci Tur bitiş çizgisi

20 geçiş

İkinci Tur bitiş çizgisi

10 geçiş

3.6 Final aşamasında beraberlik olması durumunda, berabere kalan sporcular bir sonraki
tura geçecek ve sporcu sayısı gerektiği gibi ayarlanacaktır.
3.7 DSQ, DNF ve DNS olan Sporcular ilerlemeye uygun değildir.
3.8 Ekipman:
a.) Sporcular Geçiş Alanına bir bisiklet ve ilk tur için ihtiyaç duydukları herhangi bir
ekipmanı check-in yapabilirler.
b.) Sonraki rauntlar için ek ekipman gerekmesi durumunda, sporcular rauntlar arasındaki
sürede bunları düzenleyebilir.
c.) Değişim Alanında yedek tekerleklere izin verilmeyecektir.
d.) Yedek tekerlekler, Değişim Alanına bitişik Tekerlek İstasyonuna teslim edilebilir.
e.) Isınma veya diğer herhangi bir yarışma dışı ekipman, her starttan önce Atlet Lounge
Alanına bırakılmalıdır (Teknik Delege bunu yerel koşullara göre değiştirebilir).

3.9 Son aşama için özel kurallar:
a.) Değişim Alanı:
(i) Herhangi bir turun başlangıcında, aşağıdakiler dışında her şey özel kutuda olmalıdır:
● Pedallara önceden takılmışsa bisiklet ayakkabıları.
● Bisiklete takılıysa bisiklet kaskı.
● Bisiklete veya kaska takılıysa gözlükler.
● Değişim Alanında sporcunun alanı içine yerleştirilmişse koşu ayakkabıları.
b.) Cezalar: İhlalin gerçekleştiği aynı rauntta çekilmelidir.
c.) Bitirdikten sonra/bir sonraki başlangıçtan önce:
(i) Bir sonraki yarışa ilerleyen Sporcuların Değişim Alanına dönmelerine izin verilir.
Bisikleti onarmak veya tekerlekleri değiştirmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kendi
alanlarını yeniden düzenleyebilirler.
(ii) Elenen sporcuların rauntlar arasında Değişim Alanına dönmelerine izin verilmez.
Ekipmanları hem kontrol edilir hem de Teknik Yetkililer tarafından Atlet Launge’a taşınır.
d.) Değişim Alanı, başlangıç alanı ve iki alanı birbirine bağlayan yola yalnızca bir sonraki
turda yarışan sporcular ve Teknik Yetkililer geçebilir.
e.) Antrenörler, Atlet Launge’da sporcularına yardımcı olabilir.
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f.) Sporcular bir sonraki starttan üç dakika önce diziliş için hazır olmalıdır. Eksik olanlar
sıralamanın son sıralarına yerleştirilecektir. Başlamadan 30 saniyeden daha kısa bir süre önce
start çizgisine başka sporcu kabul edilmeyecektir
g.) Teknik Görevlilerin ve Baş Hakemin Yarışma kararları, son tur hariç, Final aşamasında
nihai olarak kabul edilir. Diskalifiye edilen sporcular bir sonraki tura geçemezler. Bu, bitiş
çizgisini geçen bir sonraki sporcunun/sporcuların bir sonraki tura geçmesine neden olabilir. Son
turda gerçekleşen diskalifiyeler veya cezalar için olağan itiraz/protesto süreci geçerlidir.
h.) Bir sonraki tur için kalifiye olan herhangi bir sporcu, starttan beş dakika öncesine
kadar Baş Hakeme geri çekildiğini bildirirse, bir önceki turda kalifiye olmayan ilk sporcunun
yarışmasına izin verilir.
i.) Bu sporcuların ilerleme çizelgeleri, 30'dan az sporcunun yarışması durumunda Teknik
Delege tarafından değiştirilebilir.
j.) Elenen Sporcular bitiş çizgisinde Baş Hakem veya Bitiş Teknik Görevlisi tarafından
bilgilendirilecektir.
k.) Yarışın yarıda kesilmesi:
(i) Yarışın yeniden başlama imkanı olmaksızın yarıda kesilmesi durumunda, yarışın
sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır:

● İlk etapta yarış yarıda kesilirse, sporcular sıralanarak yarışın sonucu şu şekilde yapılır:
(i) Birincisi: elemelerdeki saatlere göre doğrudan elemelerden kalifiye olanlar
(ii) İkincisi: Röposajdaki saatlere göre röpeste hak kazananlar.

● Yarış ikinci veya üçüncü etapta yarıda kesilirse, son zamanlama noktasındaki pozisyonlar o
anda yarışan sporcuların pozisyonlarını belirleyecektir. Elenenler veya DNF için tamamlanan
son etabın bitişine göre pozisyonları pozisyonlarını belirleyecektir.

4. Genel sonuçlar:
4.1 Sonuçlar aşağıdaki gibi oluşturulacaktır:
a.) Bitiş çizgisini geçen Sporcular, belirli turun bitiş çizgisindeki sürelerine göre
sıralanacaktır. Birden fazla atlet DNF veya LAP olarak işaretlenmişse, en çok turu
tamamlayanlar ilk sırada listelenmelidir. Aynı turda birden fazla sporcu DNF veya LAP
olarak işaretlenmişse, sporcular en hızlısı ilk olacak şekilde önceki zaman noktasındaki
sürelerine göre listelenmelidir.
b.) Önceki turlarda yer alan sporcular aynı esaslara göre sıralanacaktır.
c.) Ön aşamadaki sporcular, Final aşamasındakilerden sonra sıralanacaktır. elde edilen
sürelere göre.
d.) Diskalifiye edilen sporcuların herhangi bir derecesi olmayacaktır.
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