TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU
2022 SEZONU
BELEDİYELER SALON ATLETİZM YARIŞMALARI STATÜSÜ

Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları, aşağıda yer alan tarih ve yerde, bu statüde belirtilen esaslar
doğrultusunda yapılacaktır.
YARIŞMA YERİ VE TARİHİ
İNTERNET KAYIT
TEKNİK TOPLANTI
TARİHİ / YERİ

13 MART 2022 ATAKÖY ATLETİZM SALONU - İSTANBUL
11 MART 2022, SAAT:17:00’e kadar link üzerinden açılan formun
………………………………………………………….. doldurulması ile yapılacaktır.
12 MART 2022 ATAKÖY ATLETİZM SALONU Saat:17:00

GENEL KONULAR
1. Yarışmanın teknik toplantısı, Teknik Delege Başkanlığında, yarışmanın yapılacağı ilde, yarışmalardan bir
gün önce saat 17:00’de yapılacaktır. (Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.)
2. Yarışmalar kadınlar ve erkeklerde 8’er takım katılım sağladığı takdirde yapılacaktır. Bu nedenle katılım
sağlayacak olan takımların 7 Mart tarihine kadar ön katılım bildirimlerini yukarıda bulunan link
üzerinden yapmaları gerekmektedir.
3. Yarışmalar, Atletizm Federasyonu Yarışma Talimatına, WA Yarışma ve Teknik kuralları ile bu statüde
belirtilen hükümlere uygun olarak organize edilecektir.
4. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları için katılımcılardan herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.
5. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları; il, ilçe belediyeleri arasında yapılacak olup kayıt yaptıran U20
kategorisindeki kadın ve erkek takımları katılabilir. Tek gün olarak yapılacak yarışmaların sonucunda
kadın ve erkek takım sıralamaları ayrı ayrı belirlenecektir.
6. Katılacak belediye takımları 2022 vizeli ferdi veya başka bir kulüp lisansına sahip sporcuları (sporcunun
kulübünden izin yazısını da almak kaydıyla) sadece bu yarışmalar için kendi kadrolarına dahil ederek
yarışmalara katılabileceklerdir.
7. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmalarının kayıtları için takım yetkilileri; Türkiye Atletizm Federasyonu
web sayfasında statü ile birlikte yayımlanan kayıt linki üzerinden katılım formunu doldurarak en geç
yukarıda belirtilen tarih ve saatte göndermeleri gerekmektedir. Teknik toplantı sırasında ve sonrasında
yeni kayıt yapılmayacaktır. Bu nedenle tüm takımlar kayıtlarını yukarıda belirtilen tarihe kadar internet
üzerinden yapmak zorundadır.
8. Kayıtların teyidi teknik toplantıda yapılacağından takım temsilcilerinin mutlaka teknik toplantıya
katılmaları gerekmektedir.
9. Takım temsilcilerinden, kurum yetkililerince onaylanmış listeleri ve listelere ekli 2022 vizeli sporcu
lisans fotokopileri ve kulüplerden bu yarışma için kadrolarına dahil ettikleri sporcularla ilgili kulüp izin
yazılarını ve onaylı listelerini teslim etmek üzere Teknik Toplantıya bir kişi katılacaktır.
10. Mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamayan kulüplerin tespiti Teknik Delege tarafından yapılacaktır.
11. Kayıtların son teyidi ve kesin katılımcı takım isimleri teknik toplantıda anons edilecektir. Seri-kulvar,
atma-atlama sıraları teknik toplantıda tek kura ile belirlenecektir.
12. Müsabakalara 2003-2004-2005-2006 doğumlu sporcular katılacaktır. (2007 doğumlu ve daha küçük
doğumlu sporcular yarışmalara katılamazlar)
13. Yarışmalara sporcular takımlarını temsil eden tek tip forma ile katılmak zorundadır.
14. Teknik toplantıda son teyidi yapılan sporcu kayıt listeleri üzerinde yapılacak değişiklikler, ilgili branşın
çağrı odası giriş saatinden en geç; 20 dakika öncesine kadar takım yetkilisi tarafından imzalanmış ve
teknik delege tarafından onaylanmış sporcu değişiklik formu ile yapılabilecektir.
15. Bir takım en fazla bir branşı boş geçebilir. Daha fazla branşı boş geçerek liste veren takımlar
yarışmalara katılamaz.
16. Takım listesini tam verdiği halde yarışmalara katılmayan, veya eksik kadro şeklinde ferdi katılımı
sağlayan takımlar ve temsilcileri hakkında ilgili disiplin talimatı hükümleri uygulanacaktır.
17. Kayıt sistemi en son yapılan kaydı dikkate aldığı için hatalı kayıt, kayıt yenileme veya branş
eklemesi/değişikliği durumunda yarışılacak bütün branşların kaydı yeniden girilmelidir.
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18. Yarışmalara katılan sporcu, antrenör ve temsilcilerin Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka uymaları
gerekmektedir.
19. 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.
20. Sporcuların yarışma ilinde mümkün olan en kısa süre kalacak şekilde, geliş ve dönüş planlamalarını
yarışma gününe göre antrenör ve temsilcileri tarafından yapılacaktır.
21. Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında salonda uygulanacak olan kurallara uymak zorundadır.
22. Tribünlerde bulunan temsilci, antrenör ve sporcuların sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli olarak
oturmaları gerekmektedir.
23. Sporcuların çağrı odası geçişleri sırasında maskeleri takılı olacaktır. Yarışma alanına girişleri de sosyal
mesafeye uygun olarak görevli eşliğinde yapılacaktır.
24. Isınma ve yarışma alanlarına sporcu ve ilgili görevlilerin dışındaki kişilerin girişleri engellenecektir.
25. Yarışma günleri ısınma alanı antrenman amaçlı olarak kullanılmayacak ve sporcular yarışma
saatlerine uygun olarak ısınma alanında yoğunlaştırmayacak şekilde kullanacaklardır.
26. Yarışma alanında ısınma ve egzersiz amaçlı bulunan sporcuların dışındaki tüm görevliler maske
takmak zorundadır.
27. Covid-19 tedbirleri kapsamında sporcuların kendi atma aletlerini yarışmalara getirmesi özellikle
önerilmektedir. Yarışmalarda kendi atma aletleri ile yarışacak olan sporcular, malzemelerini
yarışmanın başlamasından iki saat önce Teknik Direktöre teslim etmeleri gerekmektedir.
28. Sporcuların yarışma alanında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hareket etmeleri, atış ve atlayış
sıralarını sosyal mesafeye uygun olarak beklemeleri görevli hakemler tarafından sağlanacaktır.
29. Koşu yarışmaları sonrasında, sporcular yarışmayı tamamladığında hemen yanlarına
yaklaşılmayacaktır.
30. Sektör içerisinde alınan tedbirlere uyulmasının takibi Başhakemler tarafından yapılacaktır.
31. 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.
TEKNİK KONULAR
1. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları; kadın ve erkek takımlarına tek gün olarak aşağıdaki branşlarda
yapılacaktır.
Kadınlar; 60 m. – 400 m – 1500 m. – Yüksek Atlama - Uzun Atlama – Gülle Atma
Erkekler; 60 m. – 400 m. – 1500 m. – Yüksek Atlama - Uzun Atlama – Gülle Atma
2. Belediyeler Salon Atletizm Yarışmasında (n) puan sistemi kullanılacaktır.
3. Puan eşitliği halinde (n) puan sistemine göre en fazla puan alan sporcu sayısına göre eşitlik çözülecektir.
4. Takımlar her branşta 1 sporcu ile temsil edilecek olup; bir takım en fazla iki sporcusunu iki branşta
yarıştırabilecektir.
5. Gülle atma ve uzun atlama yarışmalarında sporcular 6 deneme yapacak olup; sekiz sporcudan fazla
katılım olması durumunda ilk üç denemeler sonucunda yapılacak sıralamaya göre, ilk sekiz sırada yer
alacak sporculara üç deneme daha yapacaktır.
6. Gülle atma branşında kendi malzemeleri ile yarışacak olan sporcular, kullanacakları malzemeyi
yarışmanın çağrı odası saatinden 2 saat öncesinde teknik direktöre teslim etme zorunluluğu vardır.
7. Yüksek atlama yarışmalarında birinciliğin eşitliği durumunda baraj atlayışları yapılacaktır. Ara sıralamalar
(3.-4.-5. vb) için baraj atlayışı yapılmaz.
8. Yarışmalarda çağrı odası uygulaması yapılacaktır. Sporcular çağrı odasına yarışma saatinden koşu
branşlarında 20 dk, atma ve atlama branşlarında 40 dk, önce alınacaktır.
9. Yarışmalarda yüksek atlama branşının başlangıç, ara yükseklikleri ve gülle ağırlıkları aşağıdaki gibi
uygulanacaktır.
YÜKSEK ATLAMA
ERKEK 1.50 1.55
KADIN 1.30 1.40

1.60
1.45

1.65
1.50

1.70
1.55

1.75
1.60

1.80
1.65

1.85
1.68

+3cm
+3cm

GÜLLE ATMA AĞIRLIKLARI
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KADINLAR
4kg

KATEGORİ
U20

ERKEKLER
6kg

MALİ KONULAR VE ÖDÜL
1.
2.

Yarışmaya katılacak takımlara herhangi bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır.
Belediyeler Salon Atletizm Yarışmaları sonucunda ilk 3 sırayı alacak kadın ve erkek takımlarına kupaları,
sporcularına madalyaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir.

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
1. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen yarışmaların tüm sorumluluğu, Yarışma
Statüsünün yayımlandığı andan itibaren Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından
görevlendirilen Teknik Delegededir. Yarışma statüsü ile ilgili anlaşılmayan konular ve yarışmalar
sırasında meydana gelen tüm teknik konulardaki anlaşmazlıklar Teknik Delege tarafından
çözümlenecektir.
2. Yarışma statüsü dışında kalan hususlarla ilgili TAF talimatları geçerlidir.

TEKNİK DELEGE:
Teknik Delege :
Telefon no. :
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