
 
                                      TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 
                                                         2022 SEZONU 

 SPOR TOTO TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI STATÜSÜ                    

YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 22 OCAK 2022 ANTALYA (Konyaaltı) 

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ 21 OCAK 2022 – Saat 17:00  

TEKNİK TOPLANTI YERİ GSİM’lüğü tarafından belirlenecek salonda 

İNTERNET SON KAYIT TARİHİ 
19 OCAK 2022 - Saat 17:00’a kadar ekli link üzerinden 
……………………………………………………………………….     gönderilecektir. 

 

GENEL KONULAR: 
 
1. Türkiye Atletizm Federasyonu 2022 Sezonu faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Türkiye Yürüyüş 

Şampiyonası, ve Uluslararası Yürüyüş Yarışması 22 Ocak 2022 tarihinde Antalya’da WA Yarışma ve 
Teknik Kuralları ile statüde yer alan maddeler doğrultusunda düzenlenecek olup, yarışmalar sonrasında 
Dünya Yürüyüş Kupasına katılacak milli takım kadrosu belirlenecektir. 

2. Yarışmaların teknik toplantısı yarışma tarihlerinden bir gün önce yarışmanın organize edileceği Antalya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından belirlenecek toplantı salonunda saat 17:00’de yapılacaktır. 
Teknik toplantıya her ilden, kulüplerince yetki verilmiş en fazla bir kişi katılabilecektir.  

3. Türkiye Atletizm Federasyonu’nun web sayfasında Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası Statüsü ile 
birlikte yayınlanan ekli link üzerinden ……………………………………………………………..   19 Ocak 2022 saat 
17:00‘a kadar gönderilerek kayıt yapılacaktır. Kayıtların son kontrolü teknik toplantı sırasında 
yapılacağından teknik toplantıya katılma zorunluluğu vardır. Kayıtların internet üzerinden yapılması 
gerekmektedir. Teknik toplantı sırasında ve sonrasında yeni sporcu kaydı yapılmayacaktır. 

4. Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası tüm ferdi ve kulüp lisanslı sporculara açık olup; sporcular 2022 
sezonu vizeli lisansları ile yarışmaya katılabileceklerdir. Lisansı olmayanlar yarışmalara 
katılamayacaktır. Yarışmalar yabancı sporcuların da katılımına açık olup; kayıtlarını yaptırdıktan sonra 
pasaportlarını ibraz ederek yarışmalara katılabilirler. 

5. Yarışmalar uluslararası takvimde yer almakta olduğundan yabancı sporcularında katılımına açıktır. 
Yabancı uyruklu sporcular genel sıralamadaki durumlarına göre madalya alabilir. 

6. Yarışma parkuru turu 1km asfalt zemindir. Parkurun hazırlanması, gerekli yerlere şeritlerin çekilmesi ve 
organizasyonla ilgili sağlık, güvenlik, ulaşım, diğer tüm işlemler yarışmanın yapılacağı Antalya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.  

7. Yarışmalara katılan sporcu, antrenör ve temsilcilerin Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka uymaları 
gerekmektedir. 

8. Yarışmaya katılan sporcuların yarışma öncesinde ve sonrasındaki sağlık durumlarının takibi ile ilgili 
sorumluluk antrenör ve temsilcilere aittir. Covid-19 semptomlardan herhangi birinin belirtisini 
gösteren sporcular yarışma alanına getirilmeyecektir. 

9. Sporcuların yarışma ilinde mümkün olan en kısa süre kalacak şekilde, geliş ve dönüş planlamalarını 
yarışma gününe göre antrenör ve temsilcileri tarafından yapılacaktır. 

10. Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında salonda uygulanacak olan kurallara uymak zorundadır. 
11. Tribünlerde bulunan temsilci, antrenör ve sporcuların sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli 

olarak oturmaları gerekmektedir. 
12. Sporcuların çağrı odası geçişleri sırasında maskeleri takılı olacaktır. Yarışma alanına girişleri de sosyal 

mesafeye uygun olarak görevli eşliğinde yapılacaktır.  
13. Isınma ve yarışma alanına sporcu ve ilgili görevlilerin dışındaki kişilerin girişleri engellenecektir. 
14. Yarışma alanında ısınma ve egzersiz amaçlı bulunan sporcuların dışındaki tüm görevliler maske 

takmak zorundadır. 
15. Yarışmalar sonrasında, sporcular yarışmayı tamamladığında hemen yanlarına yaklaşılmayacaktır. 
16. Alınan tedbirlere uyulmasının takibi Başhakemler tarafından yapılacaktır. 
17. Kayıtlar esnasında sporcu, antrenör ve temsilcilerin HES kodlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. 

HES kodu olmayan sporcu, antrenör ve temsilciler salona alınmayacaktır. HES Kodları ile ilgili 
sorumluluk sporcunun antrenör ve temsilcisine aittir. Riskli grubunda olan sporcular yarışmaya 



getirilmeyecek ve bu durumun takibi antrenör ve temsilciler tarafından yapılacaktır. HES Kodu 
olmayan veya sisteme hatalı giriş yapılan sporcu, antrenör ve temsilciler salona alınmayacaktır. 

 
       TEKNİK KONULAR: 
 

1.  Yarışmalar aşağıda belirtilen mesafelerde ve yaş kategorilerinde yapılacaktır. 

KATEGORİ MESAFE DOĞUM TARİHLERİ 
YARIŞABİLECEĞİ ÜST 

KATEGORİLER 

U18 KADINLAR 5km 2005-2006 U20 

U18 ERKEKLER 10km 2005-2006 U20 

U20 KADINLAR 10km 2003-2004 BÜYÜK 

U20 ERKEKLER 10km 2003-2004 BÜYÜK 

BÜYÜK KADINLAR - ERKEKLER 10km 2002 VE DAHA BÜYÜK KENDİ KATEGORİSİ 

BÜYÜK KADINLAR 20-35km 2002 VE DAHA BÜYÜK KENDİ KATEGORİSİ 

BÜYÜK ERKEKLER 20-35km 2002 VE DAHA BÜYÜK KENDİ KATEGORİSİ 

 
2. 2007 doğumlu sporcular U18 kategorisinde yarışabilirler. 
3. Yukarıda belirtilen yaş kategorileri 2022 sezonu için geçerlidir. Sporcuların doğum tarihlerine göre 

kendi yaş kategorilerinin dışında yarışabilecekleri üst kategoriler yukarıda tabloda son sütunda 
belirtilmiştir. Ancak, aynı gün yapılan yarışmalarda sporcular birden fazla kategoride yarışmaya 
katılamazlar. (Örneğin; bir sporcu U18 kategorisinde yarışmış ise; aynı gün U20 ve büyükler 
kategorisinde yarışamaz.) (Bkz: Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatı Madde 7) 

4. Yarışmada kullanılacak göğüs numaraları TAF tarafından hazırlanacak olup; sporcular numaraları hem 
göğüslerine hem de sırtlarına çift olarak takacaklardır. Sporcular, göğüs numaralarını yarışma süresince 
kullanmak zorundadırlar. (WA TR5.7) 

5. Yarışmalarda WA TR54.7.3 gereği “bekleme alanı” uygulaması yapılacaktır. “Bekleme süresi 5km 
yarışan sporcular için 0,5dk, 10km yarışan sporcular için 1dk, 20km yarışan sporcular için 2dk, 35km 
yarışan sporcular için 3,5dk olacaktır. 

6. Dünya Yürüyüş Kupasına katılacak büyük kadınlar ve erkekler ile U20 Kadınlar ve Erkekler 
kategorilerinde sporcuların tespiti teknik kurul tarafından yapılacaktır. 

 
MALİ KONULAR: 
 
1. Yarışmalara katılacak sporcuların aşağıdaki tabloda belirtilen baraj derecelerini geçmesi halinde kanuni 

harcırahları bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ödenecektir. 
2. Harcırah baraj derecesini geçemeyen sporcu, antrenör ve temsilcilerin harcırahları bağlı oldukları 

Gençlik ve Spor il Müdürlükleri tarafından bütçe imkanları dahilinde ödenebilir. 
3. TOHM’a kayıtlı sporcuların yarışma öncesinde ilgili TOHM il branş sorumlusundan yarışmaya 

katılacağına dair evrak getirmesi kaydıyla (İl kafile listesinde yer alması zorunludur) baraj derecesini 
geçip geçmediğine bakılmaksızın harcırahları ödenecektir. TOHM’a kayıtlı antrenörler sporcusunun 
yarışmaya katılması, yarışma öncesinde ilgili TOHM il branş sorumlusundan yarışmaya katılacağına 
dair evrak getirmesi (il kafile listesinde yer alması zorunludur) ve sporcusunun harcırah baraj 
derecesini geçmesi koşuluyla iller için tanınan antrenör ödeme sayısına bakılmaksızın harcırahları 
ödenecektir. 

4. Olimpik kadroda yer alan sporcular yarışmaya katılacağına dair evrak getirmesi kaydıyla (il kafile 
listesinde olması zorunludur) baraj derecesini geçip geçmediğine bakılmaksızın harcırahları Atletizm 
federasyonu tarafından ödenecektir. Olimpik kadro antrenörlerinin harcırahları (il kafile listesinde 
yer alması zorunludur), sporcusu harcırah barajını geçmesi kaydıyla Atletizm Federasyonu tarafından 
ödenecektir. 

5. Yarışmaya iştirak edecek TOHM ve Olimpik kadro sporcu ve antrenörlerine yapılacak otobüs 
ödemelerinde Federasyonumuzun illerden istemiş olduğu uygulamadaki en son rayiç bedelleri dikkate 
alınacaktır. 

6. Yarışma mahalline 800km ve daha uzak mesafeden gelenlere bir günlük fazla ödeme yapılır. (Kanuni 
harcırah sınırını geçmemek kaydıyla). 
 

 
 



                SPOR TOTO TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI HARCIRAH BARAJ DERECELERİ 

KATEGORİ BARAJ DERECESİ 

BÜYÜK ERKEKLER – (35km) 2:50.00 

BÜYÜK KADINLAR – (35km) 3:10.00 

BÜYÜK ERKEKLER (20km) 1:35.00 

BÜYÜK KADINLAR (20km) 1:46.00 veya ilk üç sporcu 

BÜYÜK KADINLAR – ERKEKLER - (10km) 48:30 / 43.30 

U20 ERKEKLER - (10km) 46:00 

U20 KADINLAR - (10km) 52.30 veya ilk üç sporcu 

U18 ERKEKLER - (10km) 49.30 

U18 KADINLAR - (5km) 26.10 veya ilk üç 

 
ÖDÜL : 

 
1. Yarışmalar sonrasında kategorilerinde ilk üçe giren sporcuların madalyaları Atletizm Federasyonu 

Başkanlığı tarafından verilecektir. (Madalya dağılımı genel tasnif ve Türk sporcular tasnifi olarak ayrı 
ayrı yapılacaktır.) 

2. Aşağıdaki çizelgede gösterilen miktarlardaki para ödülleri Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından 
verilecektir. Sporcuların para ödülünü kazanabilmeleri için harcırah baraj derecesini geçmiş olmaları 
gerekmektedir. Yabancı uyruklu sporcular genel sıralamadaki durumlarına göre belirlenen miktar nakit 
ödülü almaya hak kazanacaklardır.  

3. TC vatandaşı sporcular hem genel sıralama hem de Türk sporcular sıralamasındaki durumlarına göre 
hangi ödül daha fazla ise ondan yararlanabilir. Bir sporcu her iki ödülden de yararlanamaz. 

4. 2022 yılı Spor Toto Türkiye Yürüyüş Şampiyonası ve milli takım seçme yarışmalarının teknik 
sorumluluğu teknik delegededir. 

 
          Teknik Delege: Mustafa AKYAVAŞ 
          Telefon No      : 0-531-3863176 
         
 

SPOR TOTO TÜRKİYE YÜRÜYÜŞ ŞAMPİYONASI NAKİT ÖDÜL MİKTARLARI 

Sıra No 
Büyük 
Erkek 

(20km) 

Büyük 
Kadın 

(20km) 

U20 
Erkek  

U20 
Kadın 

U18 
Erkek 

U18 
Kadın 

  

1 3000 3000 1250 1250 750 750   

2 2500 2500 1000 1000 600 600   

3 2000 2000 750 750 500 500   

4 1500 1500 600 600 400 400   

5 1000 1000 500 500 300 300   

(Yukarıdaki tabloda gösterilen nakit ödüller sadece Türk sporcular için geçerlidir.) 

GENEL SIRALAMA ÖDÜLLERİ  

20KM ÖDÜLLERİ 35KM ÖDÜLLERİ 

 KADINLAR ERKEKLER  KADINLAR ERKEKLER 

1 250 USD 250 USD 1 250 USD 250 USD 

2 200 USD 200 USD 2 200 USD 200 USD 

3 150 USD 150 USD 3 150 USD 150 USD 

 


