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YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 14 OCAK 2023 – ADANA Yüreğir Atletizm Pisti 

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ 13 OCAK 2023 – Saat 17:00  

TEKNİK TOPLANTI YERİ TOHM Merkezi toplantı salonunda 

İNTERNET SON KAYIT TARİHİ 
11 OCAK 2023 – Çarşamba Saat 17:00’a kadar ekli link üzerinden 

https://forms.gle/AC4JnJMj4V4RKnRs8   gönderilecektir. 

 

Federasyonumuzun 2023 yılı faaliyet takviminde yer alan Spor Toto Yürüyüş Olimpik Deneme Yarışmaları 14 
Ocak 2023 tarihinde Adana’da WA Yarışma ve Teknik Kurallarına göre düzenlenecek olup, yarışmaların 
Teknik Toplantısı 13 Ocak 2023 tarihinde saat 17:00’de Adana GSİM’lüğü tarafından belirlenen toplantı 
salonunda yapılacaktır.   
 
GENEL KONULAR 

 
1. Yarışmalar, WA Yarışma, Teknik Kuralları ve TAF Yarışma Talimatı ve statüde yer alan hükümlere uygun 

olarak yapılacaktır. 
2. Sporcular yarışmalara 2023 sezonu vizeli lisansları ile katılacaklardır. Kulüp ya da ferdi lisansını ibraz 

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

 

KATEGORİ DOĞUM YILLARI 

16 Yaş Altı (U16) Kızlar - Erkekler 2008 - 2009 

18 Yaş Altı (U18) Kadınlar - Erkekler 2006 - 2007 

20 Yaş Altı (U20) Kadınlar - Erkekler 2004 - 2005 

Büyük Kadınlar ve Erkekler 2003 doğumlular ve daha büyükler 

 
TAF Yarışma Talimatı hükümleri uyarınca;  

- 2010 doğumlu sporcular yarışmalara katılamaz, 
- 2008 – 2009 doğumlu sporcular sadece 16 Yaş Altı (U16) kategorisinde yarışabilirler, 
- 2006 - 2007 doğumlu sporcular istedikleri takdirde 20 Yaş Altı (U20) kategorisinde yarışabilirler, 
- 2004 - 2005 doğumlu sporcular istedikleri takdirde büyükler kategorisinde yarışabilirler. 

 
4. Yarışmalar uluslararası takvimde yer almakta olup, yabancı uyruklu sporcularında katılımına açıktır. 

Sporcular kayıt ve çağrı odası kontrolleri sırasında pasaportlarını ibraz edeceklerdir. Yabancı uyruklu 
sporcular sıralamadaki durumlarına göre madalya alabilirler. 

5. Yarışmalara katılacak sporcu, temsilci ve antrenörler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları 
tasdikli kafile listelerini teknik toplantıda Federasyon görevlisine vermek zorundadırlar. Her Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü tek kafile listesi düzenleyecek, silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmış listeler kabul 
edilmeyecektir. 

6. Yarışmaların kayıtları ekli link üzerinden 11 Ocak 2023 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar 

https://forms.gle/AC4JnJMj4V4RKnRs8   gönderilmesiyle yapılacaktır. Kayıt formu eksiksiz ve büyük 
harflerle doldurulmalıdır. 13 Ocak 2023 Cuma günü yapılacak olan Teknik Toplantıda kayıtların teyit 
edilmesi gerekmektedir. Teknik Toplantıda teyit edilmeyen kayıtlar iptal edilecektir. Bu nedenle Teknik 
Toplantıya katılmak zorunludur. Teknik Toplantı sırasında yeni kayıt yapılmayacak, varsa, gönderilmiş 
olan liste üzerinde zorunlu değişiklikler yapılacaktır. Hatalı kayıt yapılması durumunda, aynı sporcu için 
yeniden kayıt yapılırken sporcunun katılacağı tüm branşların tekrar kayıt edilmesi gerekmektedir. 

https://forms.gle/AC4JnJMj4V4RKnRs8
https://forms.gle/AC4JnJMj4V4RKnRs8
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7. Yarışma Yüreğir Atletizm pistinde yapılacak olup, alanın hazırlanması, gerekli yerlere şeritlerin çekilmesi 
ve organizasyonla ilgili sağlık, güvenlik vb diğer tüm işlemler yarışmanın yapılacağı Adana Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü tarafından sağlanacaktır.  

 
TEKNİK KONULAR 

 
1.  Yarışmalar aşağıda belirtilen mesafelerde ve yaş kategorilerinde yapılacaktır. 

 

KATEGORİ MESAFE DOĞUM TARİHLERİ 
YARIŞABİLECEĞİ ÜST 

KATEGORİLER 

16 YAŞ ALTI (U16) KIZLAR 3000m 2008 - 2009 ------ 

16 YAŞ ALTI (U16) ERKEKLER 3000m 2008 - 2009 ------ 

18 YAŞ ALTI (U18) KADINLAR 5000m 2006 - 2007 U20 

18 YAŞ ALTI (U18) ERKEKLER 10000m 2006 - 2007 U20 

20 YAŞ ALTI (U20) KADINLAR 10000m 2004 - 2005 BÜYÜK 

20 YAŞ ALTI (U20) ERKEKLER 10000m 2004 - 2005 BÜYÜK 

BÜYÜK KADINLAR 10000m 2003 VE DAHA BÜYÜK KENDİ KATEGORİSİ 

BÜYÜK ERKEKLER 10000m 2003 VE DAHA BÜYÜK KENDİ KATEGORİSİ 

 
2. Yukarıda belirtilen yaş kategorileri 2023 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.  

3. Yarışmada kullanılacak göğüs numaraları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından hazırlanacak olup, 
sporcular numaraları hem göğüslerine hem de sırtlarına çift olarak takacaklardır. Sporcular, göğüs 
numaralarını yarışma süresince taşımak zorundadırlar. (WA TR5.7) 

4. Yarışmalarda WA TR54.7.3 gereği “bekleme alanı” uygulaması yapılacaktır. Sporcu üç kırmızı kart aldıktan 
sonra bekleme alanında kalış süresi “5km yarışan sporcular için 0,5dk, 10km yarışan sporcular için 1dk” 
olacaktır. U16 kızlar kategorisi için bekleme alanı uygulaması yapılmayacak, üç kırmız kart alan sporcu WA 
TR54.7.1 gereği diskalifiye edilecektir. 

 
MALİ KONULAR 
 

1. Yarışma sonrasında, bu statünün sonunda belirtilen baraj derecelerini geçen aşağıdaki sayılardaki sporcu, 
temsilci ve antrenörlerin kanuni harcırahları, bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından 
ödenebilecektir.  

 1 - 3 sporcusu barajı geçen ilin   :  1 Antrenörüne, 
   4 - 6 sporcusu barajı geçen ilin   :  1 Antrenör, 1 temsilcisine, 
   7 - 10 sporcusu barajı geçen ilin   :  2 Antrenör, 1 temsilcisine, 
 11 - 15 sporcusu barajı geçen ilin   :  3 Antrenör, 1 temsilcisine, 

16 - 19 sporcusu barajı geçen ilin   :  4 Antrenör, 1 temsilcisine, 
20 ve daha fazla sporcusu barajı geçen ilin :  5 Antrenör, 1 temsilcisine. 

2. Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ile antrenör ve temsilcilerin kanuni harcırahları da bağlı 
oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde ödenebilecektir. 

3. Harcırah ödemelerinde sporcu ve antrenörlerin ikamet yerleri dikkate alınacaktır. 
4. 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 Atletizm 
Federasyonu tarafından ödenecektir. 
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5. 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 koşuluyla iller için tanınan antrenör ödeme 
sayısına bakılmaksızın Atletizm Federasyonu tarafından ödenecektir. 

6. TOHM ve Olimpik Kadroda yer alan sporcu ve antrenörler için illerden gelen temsilciler yarışma 
sonrasında ayrı ayrı bordro hazırlayarak federasyon grevlisine teslim edeceklerdir. 

7. Yarışma tarihinde milli takım kamplarında olan ve TOHM-Olimpik kadroda yer almayan sporcuların 
harcırahları kendi illerinin onay listesinde yer almaları kaydıyla harcırah baraj derecesini geçtikleri 
takdirde bağlı oldukları GSİM’lükleri tarafından ödenebilecektir. 

8. TOHM ve Olimpik kadroda yer alan ve yarışma tarihinde milli takım kamplarında olan sporcu ve 
antrenörler kamp müdürü veya branş koordinatörünün dilekçesi ile yarışmalara katılabilirler. 

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

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

 
ÖDÜL 

 
1. Yarışmalarda kategorilerinde ilk üç sırayı elde eden sporculara madalyaları Türkiye Atletizm Federasyonu 

Başkanlığı tarafından verilecektir. 
 

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen yarışmaların teknik konuları ile ilgili sorumluluk 
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. Yarışma 
statüsü dışında kalan hususlarla ilgili TAF talimatları geçerlidir. 

 
          Teknik Delege: Mustafa Akyavaş 
          Telefon No      : 0-5313863176 
 
 
 

HARCIRAH BARAJ DERECELERİ 
 

KATEGORİ BARAJ DERECESİ 

BÜYÜK ERKEKLER (10000m) 45.00.0 

BÜYÜK KADINLAR (10000m) 52.00.0 

20 YAŞ ALTI (U20) ERKEKLER - (10000m) 47.00.0 

20 YAŞ ALTI (U20) KADINLAR - (10000m) 53.00.0 

18 YAŞ ALTI (U18) ERKEKLER - (10000m) 49.30.0 

18 YAŞ ALTI (U18) KADINLAR - (5000m) 26.30.0 

16 YAŞ ALTI (U16) ERKEKLER - (3000m) 15:40.0 

16 YAŞ ALTI (U16) KIZLAR - (3000m) 16:20.0 

 

 
 
 
 
 


