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1.KADEME YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 
26 ŞUBAT 2023 – TRABZON                                                         
(43. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ile birlikte) 

 
 

İNTERNET KAYIT SON TARİHİ ve KAYIT LİNKİ 
22 ŞUBAT 2023 Saat:17:00’a kadar  
https://forms.gle/pQSdW7rS8iixU4iL6  link üzerinden 
yapılacaktır.   

TEKNİK TOPLANTI YER - TARİH VE SAATİ 
25 ŞUBAT 2023 Saat: 18:00 Ortahisar Yenimahalle Maraton 
Expo Alanında 

2.KADEME FİNAL YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 
21 MAYIS 2023 – SAMSUN (19 Mayıs Samsun Yarı 
Maratonu ile birlikte) 

INTERNET KAYIT SON TARİHİ 
Internet kaydı alınmayacak, 1. Kademeye katılan takımların 
listeleri üzerinde teknik toplantıda değişiklik yapılabilir. 

TEKNİK TOPLANTI YERİ – TARİH VE SAATİ 
20 MAYIS 2023 GSİM’lüğü tarafından belirlenecek toplantı 
salonunda saat:17:00’da 

 
 

      GENEL KONULAR  : 

 

1. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışmalarının birinci kademesi 26 Şubat 2023 tarihinde 43. Uluslararası Trabzon 
Yarı Maratonu, final kademesi 21 Mayıs 2023 tarihinde 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu ile birlikte 
düzenlenecektir.  

2. Yarışmalar Atletizm Federasyonu yarışma talimatına, WA yarışma ve teknik kurallarına uygun olarak 
yapılacaktır.  

3. Yarışmaların teknik toplantıları yarışma tarihlerinden bir gün önce yarışma organizasyonu tarafından 
belirtilen yer ve saatte yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulüpten, kulüplerince yetki verilmiş en fazla bir kişi 
katılacaktır.  

4. Yarışmalara 2005 ve daha büyük doğumlu kadın ve erkek sporcular katılabilir. 
5. Sporcular Kulüpler Ligi yarışmalarına 2023 sezonu vizeli kulüp lisansları ile katılacak olup, lisans vizesi 

olmayan sporcular yarışmaya katılamazlar.  
6. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışmaları birinci kademe ve final kademesi olarak iki kademe yapılacaktır.  
7. TAF Yönetim Kurulu kararı gereği; Yarı Maraton Ligi yarışmalarına katılacak olan kulüplerden katılım ücreti 

alınmayacaktır.  
8. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışma kayıtları,  https://forms.gle/pQSdW7rS8iixU4iL6  link üzerinden 

doldurularak, yukarıda belirtilen tarihte saat 17:00’e kadar gönderilmesi gerekmektedir. Kayıt formu eksiksiz 
ve büyük harflerle doldurulmalıdır. Kayıt linkine sadece Kulüpler Yarı Maraton Ligine katılacak sporcuların 
kaydı yapacaklardır. 

9. Kulüpler Yarı Maraton ligine katılacak takımlar birlikte düzenlenecek olan Uluslararası 43. Uluslararası 
Trabzon Yarı Maratonu ve 19 Mayıs Samsun Yarı Maratonu için ilgili organizasyon tarafından belirlenen kayıt 
sistemi üzerinden de kayıtlarını yaptıracaklardır. Yarışmaları düzenleyen kurum ve kuruluşlar tarafından 
belirlenmiş sporcu katılım ücreti var ise, kulüplerin sporcuları adına bu ücreti yatırmaları gerekmektedir. 

10. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışmaları ile ilgili sağlık, güvenlik, ulaşım, yarışma parkuru hazırlıkları ve göğüs 
numaraları yarışmayı düzenleyen organizasyon tarafından yapılacaktır. 

 
      TEKNİK KONULAR 
 

1. Kulüpler yarışmalara en fazla (6) altı sporcu ile katılabileceklerdir. Yarışma sonucunda her kulübün ilk (3) üç 
sırada yer alan sporcularının koştuğu derecelerin zaman toplamı alınarak kulüp sıralaması yapılacaktır. 
Puanların eşitliği durumunda, kulüplerin puanlamaya dahil (3.) üçüncü sporcusunun koştuğu derece dikkate 
alınacak ve derece sıralamasında takımına puan kazandıran üçüncü sporcusu önde olan kulüp sıralamada 
önde yer alacaktır.  

https://forms.gle/pQSdW7rS8iixU4iL6
https://forms.gle/pQSdW7rS8iixU4iL6
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2. Kadrolarında yabancı sporcu bulunduran kulüpler, Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulunca alınan karar 
gereği yabancı uyruklu sporcularını takım adına yarıştıramazlar. Bu sporcular istedikleri takdirde ferdi olarak 
yarışmalara katılabilir.  

3. Ferdi sporcular hariç, takım adına yarışan sporcular kulüplerinin tek tip formasını giymek ve göğüs 
numaralarını da kural gereği yarışma tamamlanana kadar takmak zorundadır. 

4. Birinci ve ikinci kademe sonunda derece toplamında elde edilen zamanlara göre takım sıralaması 
belirlenecektir. 

 
        MALİ KONULAR VE ÖDÜL 

 
1. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışmalarında her kademede kadınlarda ve erkeklerde ilk üç sırada yer alan 

sporculara madalyaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir. 
2. Kulüpler Yarı Maraton Liginin iki kademesi sonrasında toplam zaman sıralamasında ilk üç sırayı alan Kadın ve 

Erkek takımlarına kupaları sporcularına madalyaları Atletizm Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir. 
3. Kulüpler Yarı Maraton Ligi yarışmaları ferdi sporcularında katılımına açık olup, ferdi olarak yarışmalara katılan 

sporcuların kanuni harcırahları bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından ödenebilecektir. 
Harcırah ödemelerinde erkek sporcular için 1:07.00 ve kadın sporcular için 1:16.00 harcırah baraj dereceleri 
dikkate alınacaktır. 

4. Belirlenen harcırah baraj derecesini geçemeyen sporcuların ödemeleri de bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl 
Müdürlüklerinin bütçe imkanları dahilinde yapılacaktır. 

5. Harcırah ödemeleri sporcuların ikamet yerlerine göre yapılacaktır. 
 
Yarışmaların teknik konularından, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından görevlendirilen Teknik Delege 
sorumludur. Yarışmalar sırasında meydana gelecek teknik konulardaki anlaşmazlıklar Teknik Delege 
tarafından çözümlenecektir. 
 

 

TEKNİK DELEGE: 
 

Teknik Delege:  Sabri KARA    
Telefon no: 0553-6283259 

 
 
 
 
 


