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Sayın,  
 
Kasım 2017’de duyurulduğu üzere IAAF, Elite Ltd ile bir sözleşme imzalamış ve Elite Ltd.  
1 Ocak 2018 itibariyle resmi IAAF istatistik tedarikçisi olmuştur. Şu andan itibaren, yarışma 
sonuçları ve herhangi diğer istatistiki sorular sadece statistics@iaaf.org adresinden 
sorgulanacaktır.  
 
Elite Ltd ile ortaklık aynı zamanda IAAF Dünya Sıralama Sisteminin gelişimini de 
kapsamaktadır ki burada sporcuların pozisyonları;  

- Elde ettikleri puanlara,  
- Performanslarıyla ve yarış sıralamalarıyla belirledikleri meblağa/tutara 
- Sonuç elde ettikleri yarışmaların IAAF küresel takvimindeki yerine dayandırılacaktır.  

 
IAAF Dünya Sıralaması, sporcuların üst düzey yarışmalar için yeterlilik elde etmelerinde 
etkili olacaktır. 2018 Nisan ayında nihai şekli ortaya çıktıktan sonra, Doha 2019 Dünya 
Şampiyonası ve Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için eleme (kalifikasyon) sistemine dair 
detaylar ortaya koyulacaktır.  
 
Her yıl için dünya sıralamasını belirleyen her bir yarışma için puan sistemi, ilk sıralama 
yöntemi olarak taslak şeklinde hazırlanmıştır. 2017 – 2018 performanslarına uygulanmış ve 
karşılık gelen sıralamalar bu doğrultuda hesaplanmıştır. Bu sıralamalar, sporun ana 
paydaşlarından yorum ve geri bildirim alarak genel bir ön izleme oluşturmak için bir test 
ortamında yayınlanmıştır. Aşağıdaki link’te bulabilirsiniz:  
URL: https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org 
 
Sıralamalar, cinsiyete, branşa veya ülkeye göre filtrelenebilir. Sporcunun puanının üzerine 
tıklayarak sıralama dönemi boyunca sporcunun hangi yarışmalarda puan topladığını görmek 
mümkündür. 2018 sezonu ilerledikçe, sıralamalar tabi ki değişecek ve eski performanslar 
düşerek yerine yenileri gelecektir.  
 
Dünya Sıralamalarının amacına layıkıyla ulaşması için; mümkün olduğunca çok sayıda 
önemli yarışmanın dahil edilerek bir takvim oluşturulması gerekmektedir.  Elite Ltd., her yıl 
dünya çapında yaklaşık 10.000 kadar yarışmadan sonuç toplamaktadır. Ancak en doğru, 



kapsamlı ve güncel listelere ulaşıldığından emin olmak için üye federasyonların yardımlarına 
ihtiyacımız var. Bu sebeple, Ulusal Permit yarışmalarını kategorize etmemiz için ekte bu 
yarışmaların detaylarını bize nasıl temin edeceğiniz konusunda talimatları bulabilirsiniz. 
Sıralamaların hesaplanabilmesi için, Üye Federasyonların tüm yarışma sonuçlarını zamanında 
ve doğru olarak tarafımıza bildirmeleri gerekmektedir. Ekteki form vasıtasıyla elde edilen 
özelliklere dayalı olarak yarışmalar EK-A’daki tabloya göre kategorilere ayrılacaklardır.  
 
Yaklaşık 5 ay sürmesi beklenen bir deneme süreci sonunda sıralama yöntemi gözden 
geçirilecek ve gerekirse elde edilen yorum ve geri bildirimlere göre yeniden düzenlenecektir. 
Resmi IAAF Dünya Sıralaması 2018 Eylül ayında yayınlanacaktır.  
 
Ekteki bilgi formu, mevcut sıralama yönteminin temellerini açıklamaktadır. Tam ve detaylı 
kurallar yukarıdaki web sitesinde bulunabilir.  
 
Herhangi sorunuzda bizimle irtibat kurmaya çekinmeyiniz. Dünya Sıralamalarına dair 
spesifik/özel yorumlar aşağıdaki adrese gönderilebilir:  
worldrankings@iaaf.org 
 
Saygılar 
 
Olivier Gers 
CEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eki:  

- Ek –A Dünya Sıralaması Bilgi Formu 
- Ek- B Ulusal Permit Takvimi (Ayrı bir kapağın altında çizelge) 

 
 
 
 
 
 



 
DÜNYA SIRALAMALARI BİLGİ FORM     EK-A  
 
Dünya Sıralamalarının Temel Prensipleri 
 
Dünya sıralamalarının oluşturulması, hem erkekler hem de kadınlar için IAAF Dünya 
Şampiyonalarının tüm ferdi müsabakalarında mümkündür. Buna ek olarak, Yol Yarışları Sıralaması 
vardır, bayrak yarışları için sıralama yoktur.  
 
Bu yöntemde, sporcuların sadece tek bir sonucuna göre (En İyi Performans Listesindeki gibi) DEĞİL, 
birkaç yarış üzerinden (aşağıda açıklandığı şekilde) ortalama alınarak hesaplama yapılmaktadır.  
 
Bu ortalama birkaç performans puanına göre hesaplanır. Bunların her biri iki unsuru birleştirir: 
sporcunun aldığı sonuç ve yarış sonunda sıralamadaki yeri. 
 
Sonuç: Sporcunun yarışmada ölçülen derecesidir (IAAF kurallarına göre ölçülmüş olması gereklidir). 
IAAF Puan Tablosunda kullanılarak dereceleri puana dönüştürünce Sonuç Puanı elde edilir. Örneğin; 
10.02 - 100m yarışında 1199 puan anlamına gelir.  
 
Sıralamadaki Yeri: Sporcunun yarışı bitirdiği pozisyondur (yarışı hangi sırada tamamladığı). Daha 
iyi pozisyonda bitiren sporcular daha fazla puan alır. Örneğin; IAAF Challenge Müsabakasında 
kazanmak size 140 Yarış Sıralama Puanı getirir.  
 
Sonuç Puanı ile Yarış Sıralama Puanı toplanınca Performans Puanı elde edilir.   
 
Sonuç puanı: 1199 
Yarış Sıralama puanı: 140 
--------------------------------- 
Performans Puanı: 1339 
 
Bir sporcunun sezon boyunca topladığı en iyi performans puanlarının ortalaması o sporcunun Genel 
Sıralama Puanını ve dolayısıyla Müsabaka Sıralamalarındaki pozisyonunu belirler.  Aşağıdaki 
örneklere bakınız: 
 
Yarışma Sonuç Sonuç puanı Sıralamadaki 

yeri 
Yarış 
sıralama 
puanı 

Performans 
Puanı 

IAAF Dünya 
Şampiyonası 

10.05 1189 8 185 1374 

IAAF Diamond Lig 10.10 1172 4 140 1312 
IAAF Dünya 
Challenge 

10.02 1199 1 140 1339 

Ulusal Şampiyonalar 10.12 1165 1 100 1265 
Bölge Permit 
Yarışları 

10.15 1155 3 70 1225 

Sıralama Puanı (5 performans puanının ortalaması) 1303 
 
 
 
 
 



Sıralama Periyodu ve Gerekli Performans Puanları 
 
Çoğu yarışta, gerekli sıralama puanını toplamak için sıralama periyodu 12 aydır ve minimum 5 
performans puanını gerektirir.  
 
Sporcuların yeterli sıklıkta katılamadıkları yarışmalar için sıralama periyodu 18 aydır ve/veya daha az 
sıralama puanının toplanması öngörülmüştür. Aşağıdaki tabloya bakınız: 
 
Yarış Sıralama periyodu Performans puanları 
3000m engelli ve 5000m 12 ay 3 
10000m 18 ay 2 
Maraton 18 ay	 2 
Yol koşusu 18 ay	 3 
20 km yürüyüş 18 ay	 3 
50 km yürüyüş 18 ay	 2 
Çoklu branşlar 18 ay	 2 
 
Not: Bir sporcu çoklu turlarda yarışıyorsa (tipik olarak şampiyonalarda – tek günlük yarışmalarda 
değil); her seferinde performans puanı alacaktır, ancak yarış sıralama puanı sadece finalde verilecektir 
(diğer durumlarda sadece sonuç puanı olacaktır).  
 
Yarışma İmkanları ve Kategorileri 
 
Ulusal Permit Yarışlarından Olimpiyat Oyunlarına kadar yarışmalar dahil edilmiştir ve sporcuların 
sıralamaya girmesi için her türlü imkan sağlanmaktadır. Yarış sıralama puanları herhangi yarışta en iyi 
derece yapanlara verilir ancak bu yarışılan alana göre farklılık gösterebilir. Daha üst düzey yarışlarda 
ilk sıralarda bitiren sporculara daha fazla puan verilir. Yarışmalar hiyerarşik olarak kategorilere ayrılır. 
Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz: 
 
KATEGORİ YARIŞMA TÜRÜ 

 
DETAYLAR 

Olimpiyat Oyunları  OW 
IAAF Dünya Şampiyonası  

DF IAAF Diamond Lig Finalleri  
IAAF Dünya Atletizm Serisi 
(büyükler) 

WIC, WRW, WXC, WHM, ICC GW 

IAAF Diamond Lig Yarışları  
IAAF Challenge çekiç atma, yürüme 
yarışı ve kombine yarışları  

Sadece IAAF Permit yarışları 

IAAF Gold Label Maraton  

GL 

Bölge Büyükler Saha Şampiyonası  
Büyük Oyunlar Tüm Afrika Oyunları, Asya 

Oyunları, İngiliz Milletler 
Topluluğu Oyunları, Pan-
American Oyunları 

IAAF Dünya Challenge yarışı  
IAAF Dünya Salon Turu yarışları  
IAAF Gold Label Yol yarışı Maraton dahil değildir 
IAAF Silver Label Maratonları  
Bölge Salon Şampiyonası  

 
A 

Bölge Yürüme Şampiyonası  
 IAAF Silver Label Yol yarışı Maraton dahil değildir 



IAAF Bronze Label Yol Yarışı  
Bölgesel Oyunlar ve Şampiyonalar Universiade, Francophone 

Oyunları, Ibero-American 
Şampiyonası, CAC Şampiyonası 

Bölge permit yarışları – üst düzey Yürüme yarışı dahil 
Bölge ikinci düzey yarışlar Avrupa Takım Şampiyonsaı süper 

lig, Avrupa kombine yarışları 
takım şampiyonası süper lig 

B 

Ulusal şampiyonalar Açık Saha, maraton ve yürüme 
yarışı (20km ve 50 km) 

IAAF Dünya Atletizm Serisi  
(U20 yarışları) 

WU20, WXC, WRW 

IAAF Bronz Label Yol yarışı Maraton dahil değil 
Bölge üçüncü düzey yarışları  Bölge U23 şampiyonaları, Avrupa 

Takım şampiyonası 1. Lig, 
Avrupa kombine yarışlar takım 
şampiyonası 1.lig, Avrupa 
Atmalar Kupası, Avrupa 10.000m 
Kupası  

Bölge permit yarışları – ikinci düzey  
Spesifik/ Özel uluslararası yarışmalar  
Diğer Bölgesel Oyunlar ve 
Şampiyonalar 

 

 
C 

Üniversite Saha Şampiyonaları NCAA 1. klasman Saha 
şampiyonası 

Diğer bölgesel uluslararası 
şampiyonalar, Oyunlar ve Kupalar 

Sadece birinci klasman ve 
büyükler klasmanı 

Bölge Permit salon yarışları  
Bölge 4. Düzey yarışmalar Bölge U20 şampiyonaları, Kıtasal 

Kulüp Şampiyonaları (sadece 1. 
Klasman), Avrupa Takım 
Şampiyonası 2. lig 

Geleneksel uluslararası yarışmalar IAAF ve Bölgeler tarafından 
belirlendiği şekilde 

 
D 

Diğer ulusal şampiyonalar Salon, yol koşusu ve yürüme 
yarışı (20km ve 50km hariç) 

Uluslararası müsabakalar/maçlar IAAF/Bölge iznine tabidir 
Diğer (ulusal permit) uluslararası 
yarışmalar 

Uluslararası katılım ile 

Diğer uluslararası maratonlar Eğer ölçüm yapılır ve onaylanırsa 
Diğer uluslararası yarı maraton ve yol 
yarışları 

Eğer ölçüm yapılır ve onaylanırsa 

 
E 

Üniversite Salon şampiyonaları NCAA 1. klasman Salon 
şampiyonası 

F Ulusal yarışmalar Sadece ulusal katılım ile 
 
Tablo nihai tablo değildir ve IAAF bazı yarışmalar ekleyerek bunları yarışma alanının niteliğine göre 
kategorilere dahil edebilir.  
 
 
 
 
 



 
Yarış Sıralama Puanları 
 
Yarış Sıralama Puanları sporcunun yarışı bitirdiği pozisyona ve yarış kategorisine göre verilir. Çoğu 
yarış için puanlar aşağıdaki şekildedir: 
 
Sırası 
 

OW DF GW GL A B C D E F 

1. 350 240 200 170 140 100 60 40 25 15 
2. 310 210 170 145 120 80 50 35 21 10 
3. 280 185 150 130 110 70 45 30 18 5 
4. 250 170 140 120 100 60 40 25 15  
5. 230 155 130 110 90 55 35 22 12  
6. 215 145 120 100 80 50 30 19 10  
7. 200 135 110 90 70 45 27 17   
8. 185 125 100 80 60 40 25 15   
9. 130          
10. 120          
11. 110          
12. 100          
 
Yarışma Grupları  
 
Ana Yarışlar olarak atıfta bulunulan IAAF Dünya Şampiyonası programının yarışlarına ek olarak (artı 
yol yarışları) yaygın şekilde yarışılan müsabakalar da vardır (karşılık gelen salon müsabakaları dahil) 
ve bunlar Benzer/Eş Yarışlar olarak adlandırılır. Ana yarışlar ve Benzer/Eş yarışlar Yarışma 
Gruplarını oluşturur.  
 
İki durumda, Ana Yarışlar diğer Ana Yarışlar için Benzer/Eş Yarışlar olabilirler.  
 

- 10000m için 5000m 
- 50km yürüme yarışı için 20 km yürüme yarışı 

 
Sonuç puanları aynıdır ancak Benzer/Eş Yarışlar için verilen yarış sıralama puanları aynı yarış 
grubunda Ana Yarışlar için verilenden daha azdır.  
 
Özel Durumlar 
 
Birçok yarış ve müsabakanın özelliğinden dolayı bir takım istisnai durumlar vardır ve yukarıdaki 
temel kuralların yanı sıra istisnalar dikkate alınacaktır. Bunlar aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır. 
Lütfen tam Sıralama Kurallarına bakınız.  
 
Sonuç Puanlarına yönelik değişiklikler: 
 
Puanlar, sporcunun lehine veya aleyhine olarak şartlara göre sonuç puanlarına eklenebilir veya 
çıkartılabilir: 
 

• Sprint yarışları ve yatay atlamalar için rüzgar, 
• Yol yarışlarında yokuş parkuru 
• Elde/ manuel zaman tutma 

 



 
 
Spesifik yarış sıralama puanları: 
 
Belirli yarışlar ve müsabakalar için yukarıdaki yarış sıralama puanlamasına uygulanan istisnalar 
vardır: 
 

• Aşağıdaki yarışlar için lütfen özel tabloya bakınız: 3000m engelli, 5000m, 10000m, kombine 
yarışlar, maraton, yol yarışları, yürüme yarışları, kros. 

• Olimpiyatlar ve Dünya Şampiyonaları (OW) kategorisinde 800m’ye kadar (800m dahil) pist 
yarışlarında sıralama puanları yarı finallerde de verilecektir (12. Sıraya kadar) 

 
Tarih Düzeltmesi 
 
Sıralama tarihine daha yakın dönemde elde edilen performanslara vurgu yapmak için, 9 aydan daha 
eski performans puanlarından Sıralama tarihinde puan düşülecektir.  
 
Ayrıca, fazla ağır basmaması için, OW, DF ve GW kategorileri yarışmaları, tek yıl kuralı dikkate 
alınmaksızın, müteakip yıl düzenlenecek aynı yarışmadan önce yayınlanan Sıralamaların son 
versiyonunun tarihine kadar dahil edilecektir (örneğin: 2019 Doha Dünya Şampiyonası performans 
puanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarından önce son yayınlanan Sıralamalar için dikkate alınacaktır).  
 
Dünya rekoru 
 
Sıralama dönemi içinde Dünya Rekoru kıran veya egale eden performanslar için bonus puanlar 
verilecektir. Bu puanlar, Ana Müsabaka veya Benzer/Eş Müsabaka olmasına göre değişecektir. Direkt 
olarak sıralama puanına eklenecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ULUSAL PERMIT TAKVİMİ 
 
Bir sporcunun sonuçlarının Dünya Sıralamasında değerlendirilebilmesi için sporcunun katıldığı bu 
yarışmadan IAAF’ın haberdar olması gerekmektedir. Böylece ilgili kategoriye yerleştirilebilir.  
 
IAAF ya da Bölge izni gerektiren büyük uluslararası yarışmalar takvimi bilinmektedir ancak ulusal 
şampiyonaların tarih ve yerleri ve diğer ulusal permit yarışmaları IAAF’a sunulmalıdır. Her ne kadar 
ulusal şampiyonaların tarih ve yerleri Yıllık Rapor Formunda iletiliyorsa da; bizim tercihimiz, tam 
sonuçları nereden ve nasıl temin edeceğimizi bilmemiz için güncel bilgileri ve ek detayları tarafımıza 
ayrıca göndermenizdir.  
 
Dikkatinizi çekmek isteriz ki; sadece Üye Federasyon tarafından onaylanmış olan ve IAAF kurallarına 
göre düzenlenen yarışmalar sıralama amaçlı olarak tarafımıza iletilebilir. Her yarışma için aşağıdaki 
bilgilerin gönderilmesi gerekmektedir: 
 

• Yarışmanın adı 
• Yeri (şehir, kasaba/merkez) 
• Stadyum veya pistin adı (varsa) 
• Tarihler – çoklu günlerde yarışmanın ilk ve son gününü yazınız 
• Yarışma türü (Stadyum açık, Salon, Kombine yarış, yol yarışı, yürüme yarışı) 
• Yaş grupları 
• Katılım – sadece ulusal mı yoksa uluslararası sporcular da katılıyor mu? 
• İrtibat kişisi ve e-mail adresi 
• Web sitesi – Müsabaka programı ve sonuçların yayınlanması için 

 
Yol yarışı ve yürüme yarışında, parkurlar doğru bir şekilde ölçülmeli ve onaylanmalıdır. Ayrıca, 
yürüme yarışı için minimum 3 uluslararası veya bölge hakemi görevlendirilmelidir. Bu gerekliliklere 
uyan parkurların/yarışmaların listesi IAAF Müsabaka ve Yarışmalar Departmanı tarafından derlenecek 
ve IAAF web sitesinde güncel olarak yer alacaktır. Eğer yarışmanız henüz listede yer almamışsa veya 
herhangi ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız, aşağıdaki kişiler ile irtibata geçiniz: 
 

• Yürüme müsabakaları:  Luis Saladie (luis.saladie@iaaf.org) 
• Yol koşuları:   Alessio Punzi (alessio.punzi@iaaf.org)  

 
Bilgilerinizi iletmek için ekteki excel dosyasını kullanınız ve tam doldurarak statistics@iaaf.org 
adresine gönderiniz.  
 
30 Haziran 2018 – 1 Eylül – 31 Aralık 2018 arasındaki yarışmalar için 
30 Ekim 2018 – 1 Ocak – 2019 – 31 Aralık 2019 arasındaki yarışmalar için 


