
YOL YARIŞLARI ULUSAL PARKUR ÖLÇÜMCÜ KURSU 

 

Federasyonumuz tarafından her geçen gün sayısı giderek artan yol koşuları ve yürüyüş 

yarışlarının parkur ölçümlerinin yapılabilmesi amacıyla 17 – 18 – 19 Ocak 2020 

tarihlerinde İzmir’de “Ulusal Yol Koşuları Parkur Ölçümcü Kursu” açılacaktır. 

Kursa katılmak isteyen adayların aşağıdaki niteliklere sahip olması gerekmektedir. 

1. 21 yaşından küçük, – 50 yaşından büyük olmamalı, 

2. Günde ortalama 70km bisiklet kullanabilme kondüsyon ve becerisine sahip, 

fiziksel olarak rahatsızlığı bulunmamalı, 

3. Uzak ve yakın görme rahatsızlığının bulunmaması, 

4. Bisiklet donanımları hakkında bilgi sahibi olmalı, 

5. Vücut ağırlığı 90kg’dan fazla olmamalı, 

6. Orta düzeyde dahi olsa İngilizce okuma ve yazma bilgisinin olması, 

7. Geometrik şekil ve matematiksel hesaplamaları yapabilmesi, 

8. Ölçüm sonrası raporların hazırlanabilmesi amacıyla bilgisayar kullanım 

becerisine sahip olunması ve Word, Excel, Pdf, Gimp ve Google Earth 

programlarını kullanarak parkur haritasını çizebilmelidir, 

9. Her türlü yol arazi ve meteoroloji konularında bilgi sahibi olmalı, 

10. IAAF Kural 230-240-251 ve 260 hakkında bilgisi olmalıdır. 

11. Kursa katılım için 400Tl kurs ücretini Türkiye Garanti Bankası 

TR51000620007110 0006 295913 Iban numaralı Atletizm Federasyonu hesabına 

yatıracaklar ve dekontunu kurs görevlilerine teslim edeceklerdir. 

12. Kurs esnasında kullanılmak üzere gerekli bisikletler katılımcılar tarafından temin 

edilecektir. 

13. Kursun verimli olarak yapılması amacıyla kursiyer sayısı 15 kişi ile 

sınırlandırılacak ve daha fazla katılım talebi gelirse öncelik Atletizm Hakem 

Lisansı olanlara verilecektir. Ayrıca daha sonraki bir tarihte kurs planlaması da 

yapılacaktır. 

14. Katılımcılar konaklamalarını kendileri sağlayacaklardır.  

15. Kurs yeri ve kurs programı daha sonra ilan edilecektir. 

16. Kursa katılacak adaylar ekte bulunan formu doldurarak 

mustafa.akyavas@taf.org.tr adresine göndereceklerdir. 

17. Kurs ile ilgili müracaatların 6 Ocak 2020 saat:17.00’a kadar yapılmış olması 

gerekmektedir. 

 

 

 

mailto:mustafa.akyavas@taf.org.tr


 

 TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 
 

PARKUR ÖLÇÜM KURSU KATILIMCI BİLGİ FORMU 

ADI SOYADI   

  
T.C. NO   

DOĞUM TARİHİ   

    

KİŞİSEL BİLGİLERİ 

BABA ADI   

DOĞUM YERİ   

TAHSİLİ   

MESLEĞİ   

YABANCI DİL    

e-posta adresi   

CEP TELEFONU   

KAN GRUBU   

ADRESİ   

CİNSİYET KADIN (       )     ERKEK (         )   

      

Not : Kurs esnasında doğabilecek her türlü bisiklet kazası veya sağlık sorunlarında sorumluluk 
kişisel olarak kurs katılımcısına aittir. 

  FORMU DOLDURAN 
Adı Soyadı 

  

  İmza   

 


