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                                        TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 
                                                             2022 YILI  

TURKCELL KULÜPLER KROS SÜPER LİGİ YARIŞMALARI STATÜSÜ 
 

1.KADEME YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 2 MART 2022 MALATYA 

1.KADEME SON KAYIT TARİHİ VE LİNKİ 1. Kademe, Final kademesi için kayıt alınmayacaktır. 
Kulüpler sporcu değişikliğini Teknik Toplantıda 
yapacaktır. 

1.KADEME TEKNİK TOPLANTI TARİH VE 
YERİ 

1 MART 2022 Saat 17:00 GSİM’lüğü Toplantı Salonunda 

FİNAL KADEMESİ YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 15 MART 2022 ANKARA 

FİNAL KADEMESİ TEKNİK TOPLANTI TARİHİ 
VE YERİ  

14 MART 2022 Saat:17:00 Ziya Ozan Yüzme Havuzu 
Toplantı Salonu 

 
Federasyonumuzun 2022 yılı faaliyet programında yer alan “Turkcell Kulüplerarası Kros Süper Ligi” 
yarışmaları eleme kademesi, ve sonrasında iki kademe olarak yukarıda belirtilen tarih ve yerlerde 
düzenlenecektir. Yarışmaların teknik toplantıları, her kademenin bir gün öncesinde GSİM’lüğü tarafından 
belirlenen toplantı salonunda saat 17:00’de yapılacaktır.  
 
GENEL KONULAR: 
 
1. Yarışmalar, WA Yarışma ve Teknik Kuralları ile TAF Yarışma Talimatına uygun olarak yapılacaktır. 
2. Sporcular yarışmalara 2022 sezonu vizeli lisansları ile katılacaklardır. Kulüp lisansını ibraz edemeyen 

sporcular yarışmaya alınmayacaktır. 
3. Yarışmalara doğum yılları aşağıda belirtilen sporcular katılabilirler; 

 

KATEGORİ DOĞUM YILLARI 

U18 Kadınlar ve Erkekler 2005 - 2006 

U20 Kadınlar ve Erkekler 2003 - 2004 

Büyük Kadınlar ve Erkekler 2002 doğumlular ve daha büyükler 

 
TAF Yarışma Talimatı hükümleri uyarınca;  

- 2007 doğumlular isterlerse U18 kategorisinde yarışmalara katılabilir, daha küçükler yarışmalara 
katılamazlar, 

- 2005 ve 2006 doğumlu sporcular istedikleri takdirde U20 kategorisinde yarışabilirler, 
- Bir sporcu aynı gün içinde iki farklı kategoride yarışamaz, 
- Her sporcu lig boyunca, ilk kademede yarışmış olduğu kategoride yarışmak zorundadır. 
- Eleme kademesinde yarışan sporcular 1. Kademe yarışmalarında kulübü adına bir üst kategoride 

yarışabilir. 
4. Ferdi sporcular sadece Eleme kademesinde yarışmalara katılabilir.   
5. Kros Ligi’ne katılacak kulüplerden, bir kategoriye katılacaklar 250TL, iki veya üç kategoriye katılacaklar 

400TL, dört ve daha fazla kategoriye katılacaklar 500TL katılım ücretini, en geç Teknik Toplantı saatine 
kadar Türkiye Ekonomi Bankası TR62 0003 2000 0000 0088 2757 89 numaralı hesabına yatırıp 
dekontlarını kayıt linkine ekleyerek göndermeleri gerekmektedir. 

6. Yarışmaların kayıtları, bu statüde belirtilen link doldurularak, yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar 
gönderilmesi gerekmektedir. Sporcuların veri tabanı girişi yoksa kayıt esnasında önce veri girişi yapılmalı 
daha sonra kayıt yapılmalıdır. Kayıt formu eksiksiz ve büyük harflerle doldurulmalıdır.  

7. TAF Yönetim Kurulu kararı gereğince Ulusal liglerde yabancı sporcu yarıştırılmayacaktır. 
8. Kayıtların son kontrolü Teknik Toplantı sırasında yapılacağından Teknik Toplantıya katılma zorunluluğu 

vardır. Teknik Toplantı ve sonrasında yeni sporcu ve takım kaydı yapılmayacaktır. 
9. Yarışmalara katılan sporcu, antrenör ve temsilcilerin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Atletizm 

federasyonu Sağlık Kurulu Başkanlığı tarafından önerilen Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka 
uymaları gerekmektedir. 
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10. 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. 

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

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

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

mesafeye uygun olarak görevli eşliğinde yapılacaktır.  
15. Isınma ve yarışma alanına sporcu ve ilgili görevlilerin dışındaki kişilerin girişleri engellenecektir. 
16. Yarışma günleri sporcular yarışma saatlerine uygun olarak ısınma alanını yoğunlaştırmayacak şekilde 

kullanacaklardır. 
17. Yarışma alanında ısınma ve egzersiz amaçlı bulunan sporcuların dışındaki tüm görevliler maske 

takmak zorundadır. 
18. Yarışmalar sonrasında, sporcular yarışmayı tamamladığında hemen yanlarına yaklaşılmayacaktır. 
19. Alınan tedbirlere uyulmasının takibi Başhakem tarafından yapılacaktır. 
20. Yarışma kayıtları sırasında temsilci, antrenör ve sporcuların HES kodları sisteme girilecektir. HES kodu 

olmayan sporcu, antrenör ve temsilciler alana 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 alana alınmayacaktır. 

 
TEKNİK KONULAR: 
 
1. Yarışma parkuru, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak ve Türkiye Atletizm 

Federasyonu tarafından görevlendirilecek yetkililerce onaylanacaktır. Yarış mesafeleri aşağıdaki tabloda 
belirtilmiştir; 
 

U18 KADINLAR 3 km. U20 KADINLAR 4 km. BÜYÜK KADINLAR 6 km 

U18 ERKEKLER 4 km U20 ERKEKLER 6 km. BÜYÜK ERKEKLER 10 km. 

 
2. Kulüpler, U18 kategorisinde en fazla 4 (dört) sporcu diğer kategorilerde en fazla 6 (altı) sporcu ile 

yarışmalara katılabileceklerdir. Yarışma sonucunda U18 kategorisinde her kulübün ilk 3 (Üç) sıradaki 
sporcusu, diğer kategorilerde ilk 4 (dört) sıradaki sporcuları puanlamaya dahil edilecektir.  

3. Puanların eşitliği durumunda, berabere durumdaki kulüplerin puanlamaya dahil edilen son sıradaki 
sporcularının geliş sıraları dikkate alınacak ve sporcusu önde olan kulüp, takım sıralamasında diğerinin 
üzerinde yer alacaktır. 

4. Eleme yarışmasından sonra oluşturulacak olan Turkcell Kros Süper Ligine, 2021 sezon sonucuna göre 
ERKEKLERDE ilk 8 (sekiz) takım, KADINLARDA ilk 6 (altı) takım elemeye katılmadan direk Süper lige 
katılacaktır. Eleme yarışmasında kadınlarda 6 (altı), erkeklerde 4 takım Süper lige alınacak ve Süper lig 12 
takımdan oluşacaktır. Süper ligde sezon sonunda üç takım küme düşecektir. 

 
ELEME KADEMESİNE KATILMAYACAK TAKIMLAR 

 
                       KADINLAR                                                                                  ERKEKLER 
1. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ                                 1. ANKARA B.ŞEHİR BLD. EGO SPOR KULÜBÜ 
2. İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. SPOR KULÜBÜ                      2. İSTANBUL B.ŞEHİR BLD. SPOR KULÜBÜ 
3. BEŞİKTAŞ JİMNASTİK KULÜBÜ                                     3. ADANA SEYHAN BLD. SPOR KULÜBÜ 
4. ADANA SEYHAN BLD. SPOR KULÜBÜ                          4. VAN ÇALDIRAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 
5. ANKARA B.ŞEHİR BLD. SPOR KULÜBÜ                         5. FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ 
6. MARDİN ATLETİZM SPOR KULÜBÜ                                  6. TRABZON SPOR KULÜBÜ 

                                                    7. İSTANBUL BEŞTELSİZ SPOR KULÜBÜ 
            8. GAZİANTEP BLD. SPOR KULÜBÜ 

                                                     
5. 2023 sezonunda Kros Süper Liginin dışında kalan takımlar için 1. Lig oluşturulacak ve yarışmalar bu 

planlama ile yapılacaktır. 
6. U18 ve U20 kategorilerinde eleme kademesi sonunda diğer kademelere 12 takım devam edecektir. 
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7. 2022 sezonu Kros ligi takım sıralaması, ikinci kademe ve final kademesi sonundaki toplam puana göre 
yapılır.  

8. Kulüpler adına yarışlara katılan sporcular, kulüplerinin tek tip formasını giymek zorundadır. (Bulundukları 
kategoride uluslararası yarışmalarda ülkeyi temsil eden kulüpler dışındaki takımlar formalarında Ay yıldız 
Bayrak bulundurarak yarışmalara katılamaz.) 

9. Birinci kademede yarışmayı dört sporcudan daha az sporcusu ile tamamlayan, bu nedenle puan 
sıralamasına giremeyen takımlar, sonraki kademeye takım olarak katılamaz, sporcuları da ferdi olarak 
yarışmaz. 

10. Eleme kademesi sonrasındaki kademeye katılmayan kulüp, final kademesine katılma hakkını kaybeder. 
11. 2022 sezonunda Kros Süper Ligi yarışmalarında U20 ve Büyükler kategorilerinde şampiyon olan takımlar 

2023 sezonunda Avrupa Kulüpler Kros şampiyonasında ülkemizi temsilen katılacaklardır. 
12. 2023 sezonunda Kros Süper Ligine katılım hakkı kazanmasına rağmen katılmayacak olan takımlar ligin 

başlama tarihinden en az 45 gün önce federasyona katılamayacakları ile ilgili bildirimde bulunacaklardır. 
13. Yarışmalarda kullanılacak göğüs numaraları Atletizm Federasyonu tarafından verilecektir. 
14. Sporcular göğüs numarası olmadan yarışmalara katılamaz, (WA TR.5.8) kendilerine tahsis edilen göğüs 

numaralarını katlamadan, kesmeden, üzerindeki tüm rakam ve yazıların görülebileceği şekilde 
takmalıdır. (WA TR.5.9) 

 
MALİ KONULAR: 
 
1. Yarışmalara katılan kulüplerin, ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden aldıkları onaylı kulüp-takım isim 

listelerini Federasyon görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Silinti, kazıntı veya isim ilavesi yapılmış 
listeler kabul edilmez. 

2. Yarışmalarda her kademenin sonucuna göre yarışmanın yapıldığı il takımları hariç U18 kategorisinde ilk 
sekiz (8) sırada yer alan kadın ve erkek takımlarının (yarışmaya katılmış olması kaydıyla) dört (4) sporcu, 
bir (1) antrenör ve bir (1) temsilcisine, U20 ve Büyükler kategorilerinde kadınlar ve erkeklerde ilk sekiz 
(8) sırada yer alan takımların (yarışmaya katılmış olması kaydıyla) altı (6) sporcu, bir (1) antrenör ve bir 
(1) temsilcisinin harcırahları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından ödenecektir. 

3. Gençlik ve Spor Kulübü olarak yarışmalara katılan ve yarışma sonunda harcırah almaya hak kazanamayan 
sporcular ile antrenör ve temsilcilerin kanuni harcırahları bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri 
tarafından ödenecektir. 

4. Yarışmalara ferdi olarak katılan sporcu ve antrenörlerin harcırahları onay listesinde yazılı olması kaydıyla 
bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından ödenecektir. 

5. Yarışma yerine 800km ve daha uzak mesafeden gelenlere bir gün yevmiye fazla ödenir. (Kanuni harcırah 
sınırını geçmemek kaydıyla). 

6. Yarışmaya iştirak edecek takımlara yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun illerden istemiş 
olduğu uygulamadaki en son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır.  
 

ÖDÜL : 
 
1. Her kademede kategorilerinde ilk üçe giren sporcuların madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu 

tarafından verilecektir. 
2. Final yarışması sonrasında iki kademenin toplamına göre puan sıralamasında kategorilerinde ilk üç sırayı 

alacak takımlara kupaları, sporcularına madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından verilecektir. 
 

2022 yılı Kros Ligi’nin Teknik delegesi aşağıda belirtilmiş olup, ligin teknik sorumluluğu, bu statünün lig 
süresince uygulanması ve yarışmalar öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşabilecek sorunların çözüm 
yetkisi öncelikle kendilerinde olacaktır. Statüde anlaşılmayan bir konu olduğu takdirde, teknik delegeden 
bilgi alınabilir. 

 

Teknik Delege :  Ramazan KUTLU 

Telefon :  0532-6974422 

 

 


