
Kadın/Erkek Göğüs No

DQ KURAL NO DQ KURAL NO

168.6

162.5(a) 168.7

162.5(b) 168.7(a)

162.5(c) 168.7(b)

162.8 169.7

200.8(c) 169.7(a)

169.7(b)

163.2(b) 170.6(a)

163.3(a) 170.6(b)

163.3(b) 170.6(c)

163.5 170.7

214.6 170.8

163.6 170.9

170.10

170.11

144.3(a) 170.13

144.3(b) 170.14

144.3(c) 170.15

144.3(d) 170.16(a)

144.3(e) 170.19

144.3(f) 170.20

170.21

214.6

125.5 218.4

142.4(c)

240.8(h)

143.11 240.10

250.9

230.10(h) 251.6

230.13 252.6

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (Salon'da)
DİSİPLİN SUÇLARI

KURAL DIŞI YARDIM

ÇIKIŞ

KULVAR HATALARI

Kural 163'ün ihlali/ Stafet değişimini engellemek

Bütün engellerin üzerinden atlamamak

Çekme bacağını engelin üzerinden geçirmemek

Engeli bilinçli olarak devirmek

Su havuzunun dışına basmak

Bütün engelleri / su engelini geçmemek

Bir sporcunun yarışın birden fazla bölümünde yarışması

Branş

YARIŞMA KURAL AÇIKLAMALARI YARIŞMA KURAL AÇIKLAMALARI

Bordürün, kulvarı belirleyen çizgisinin iç tarafına basmak

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek

Hatalı çıkış (Çoklu branşlar)

YOL-KROS-DAĞ-PATİKA KOŞULARI

Geç onaylama/ takımın oluşumunu ve/veya koşma sırasını değiştirmek

Başka takımın stafetini almak

DİSKALİFİYE KAYIT FORMU

Kulvar ihlali

Kulvar No

Yarışmanın adı : 

Atletin Adı Soyadı

İtme/ Engelleme

Geçerli bir neden olmaksızın çıkışı durdurmak

Çıkışı geciktirmek

Çıkışı engellemek

Hatalı çıkış

         Yarışma Yeri/Tarihi:

Stafetin, değişim alanı dışında değiştirilmesi (erken/ geç stafet teslimi)

Pisti kendi isteği ile terk ettikten sonra yarışa devam etmek

ENGELLİ YARIŞLAR

Başka bir kulvardaki engeli devirmek

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (Salon'da)

BAYRAK YARIŞLARI

Stafetsiz koşmak 

Hatalı bayrak taşımak (Örn: Eldiven kullanımı ya da el üzerinde madde olması)

Yere düşürülen stafetin,  yerden hatalı bir şekilde alınması

Çekme bacağını su engelinin üzerinden geçirmemek

Resmi istasyonların dışından yiyecek, içecek alınması/ başka bir sporcuya ait 

yiyecek,içeceği almak (Yol Yarışları)

Kat edilecek mesafenin kısaltılması(Yol Yarışları)

Resmi istasyonların dışından yiyecek, içecek alınması/ başka bir 

sporcuya ait yiyecek,içeceği almak

Kat edilecek mesafenin kısaltılması Kat edilecek mesafenin kısaltılması(Patika Koşuları)

YÜRÜYÜŞ YARIŞLARI

AÇIK SAHA

Tur yemiş ya da yemek üzere olan atletin tempo vermesi

Elektronik cihaz kullanımı

Bayrak değişimi öncesi bekleme pozisyonunun değiştirilmesi (Karışık bayrak, 

4x400m)                                                            

Bayrak değişimi sırasında ittirme ve engelleme

Başka bir sporcudan fiziksel destek almak

Teknoloji veya cihaz kullanımı

Mekanik yardım kullanımı

Yardım ya da başka destek alınması Bayrak değişim alanı dışında yarışa başlamak 

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (Medley relay)

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (4x400m)

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (4x200m)

Kulvar farkı bitim çizgisinden önce kulvarını terk etmek (4x800m)

Kat edilecek mesafenin kısaltılması(Kros Yarışları)

Bayrak değişiminden önce bekleme pozisyonunun değiştirilmesi (Salon'da; 

4x200, 4x400m, 4x800m)

Kat edilecek mesafenin kısaltılması(Dağ Koşuları)

İMZA İMZABAŞHAKEMBAŞHAKEM

Sportmenlik dışı / uygunsuz davranış

Dürüstçe ve gerçek gücü ile yarışmamak

GİYSİLER, AYAKKABILAR VE GÖĞÜS NUMARALARI

SALON

Kurala uymayan Giysi/ Ayakkabı/ Göğüs numaraları ile yarışmak


