TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU TURAN LİGİ VE MİLLİ TAKIM SEÇME
MÜSABAKA PROGRAMI

1. MÜSABAKA ADI
: MODERN PENTATLON FEDERASYONU
TURAN LİGİ VE MİLLİ TAKIM SEÇME MÜSABAKASI
2. MÜSABAKA TARİHİ

: 27 – 28 OCAK 2018

3. MÜSABAKA YERİ

: ANKARA

4. YARIŞMALAR VE YAŞ KATEGORİLERİ : Modern Pentatlon
a) U – 17 (YB) Bay/Bayan
b) AÇIK YAŞ (U-19 (YA),Gençler, Büyükler) Bay/Bayan
1. Müsabakalar U-17 (YB) yüzme, atış + koşu (laser-run) ve AÇIK YAŞ (U19(YA),Gençler, Büyükler) yüzme, eskrim, atış + koşu (laser-run) şeklinde yapılacaktır.
2. Eskrim branşında kadınlar ve erkekler sayısı yeterli olmaz ise birlikte
müsabaka yapacaklardır.
3. Sporcular bir üst kategoride yarışabileceklerdir.
5. SPORCU KATILIM LİSTELERİ
a) Kulüpler sporcu katılım listelerini eksiksiz doldurarak 21 Ocak 2018 Pazar günü
saat 17:00’ ye kadar mpfyaris@hotmail.com adresine bildireceklerdir.
NOT: Müsabakalara her kulüp, bir kategoriye en fazla 6 (altı) sporcu ile katılabilecektir.
b) 23 Ocak 2018 Salı günü saat 17:00' da kulüplerin bildirmiş olduğu sporcu listeleri
federasyon Web sitesinde (www.mpf.org.tr) yayınlanacaktır.
c) 24 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 17:00’ ye kadar Sporcu listelerindeki
yanlışlıkların düzeltilmesi ve sporcu çıkarmaları bildirilecektir. (Derece düzeltmesi, Kategori
değişikliği, Sporcu eklemesi yapılmayacaktır.)
ç) 25 Ocak 2018 Perşembe günü saat 17:00’ ye kadar sporcu listelerinin son hali
yayınlanacaktır.
d) Mazereti nedeniyle katılamayacak olan sporcu çıkartma işlemleri sağlık raporunu
belgelemek suretiyle teknik toplantıda yapılacaktır.
e) Mazeretsiz olarak müsabakalara katılamayan ferdi sporcu veya kulüplere her
sporcu için 100 TL para cezası uygulanacaktır.
f) Müsabakaya katılacak olan sporcuların lisansları 2018 vizeli olacaktır.

6.TEKNİK TOPLANTI: 26 Ocak 2018 tarihinde saat 18:00’da Eryaman THOM’ da toplantı
salonunda yapılacak olup, teknik toplantıya her kulüpten 1 antrenör veya 1 idareci kulüp
adına düzenlenmiş olan yetki belgesini ibraz ederek katılacaklardır. Belge ibraz edemeyen
ve belgede ismi olmayan kişiler toplantıya katılamayacaklardır. Toplantıya katılamayan veya
yerlerine vekil tayin etmeyen antrenör ve idarecilere teknik toplantıda alınan kararlara itiraz
hakkı tanınmayacaktır.
7.KONAKLAMA: Yarışmalara katılacak olan sporcu, antrenör ve idarecilerin konaklama
yerleri kendileri tarafından ve kendi imkanları dahilinde sağlanacaktır.

8.MÜSABAKA PROGRAMI:
a) Müsabakalar:
Yüzme: 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 09:00’ da Eryaman Olimpiyat Hazırlık
Merkezi (THOM) Yüzme havuzunda yapılacaktır. (Tüm kategoriler Bay/Bayan)
Eskrim: 27 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 10:30’ da Eryaman Olimpiyat Hazırlık
Merkezi (THOM) tesislerinde yapılacaktır. (Açık Yaş Bay/Bayan)
Atış + Koşu (Laser- Run): 27 Ocak 2018 cumartesi günü saat 13:00’da U17(Bay/Bayan) Saat 15.00'da Açık Yaş (Bay/Bayan) Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi
(THOM) Atletizm sahasında yapılacaktır.
b)Takım Sıralaması:
Her kulübün en iyi ferdi 2 bayan-erkek sporcusu puanları toplamı ile yapılacaktır.
c)Mix Müsabakaları:
Yüzme: 28 Ocak 2018 Pazar günü saat 09:00’ da Eryaman Olimpiyat Hazırlık
Merkezi (THOM) Yüzme havuzunda yapılacaktır. (Tüm kategoriler Bay/Bayan)
Eskrim: 28 Ocak 2018 Pazar günü saat 10:00’ da Eryaman Olimpiyat Hazırlık
Merkezi (THOM) tesislerinde yapılacaktır.(Açık Yaş Bay/Bayan)
Atış + Koşu (Laser- Run): 28 Ocak 2018 Pazar günü saat 12:00’da U17(Bay/Bayan) Saat 14.00'da Açık Yaş (Bay/Bayan) Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi
(THOM) Atletizm sahasında yapılacaktır.
NOT: Mix Müsabakalarına her kulüpten 1 Bay 1 bayan sporcu, ferdi sporcular diğer bir ferdi
sporcu ile (1 Bay 1 Bayan) katılabileceklerdir.
9. Müsabakanın yapıldığı il ve müsabakaya il dışından katılacak olan kulüpler, idareci,
antrenör ve sporcu listelerini, illerinde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerine
tasdik ettireceklerdir. Ferdi sporcular bulundukları ilin Modern Pentatlon il temsilcilerine
24.01.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar başvurarak kendilerini il kafile listelerine
eklettirileceklerdir.
10. YARIŞMA TEKNİK SORUMLULARI: Vedat AYDIN, Bülent KANTAR, Adnan UYGUN,
Oğuzhan TAŞKESEN, Harun YILMAZ
11. HARCIRAH
Müsabakalarda U – 17, Açık Yaş kategorilerinde Yapılan ilin dışında ilk 3’e giren Bay/Bayan
sporcuların ve yarışmaya katılan tüm kulüplerin bir yöneticisi veya antrenörüne harcırah
ödemesi federasyon tarafından, merkezi ödeme yapılacaktır. (Mix bayrak yarışları
sonuçlarına göre ödeme yapılmaz.)

12.KIYAFET
a) Müsabakaya katılan tüm sporcuların kıyafetleri UIPM standartlarına uygun
olacaktır. Sporcular katılacakları branşa uygun kıyafetler giyeceklerdir. Müsabakalara katılan
sporcular tüm kıyafet ve ekipmanları kendileri temin edecektir. Koşu yarışmalarında ve
eskrim müsabakalarında sporcu kıyafetlerine sporcuların soyadı ve kulüp adı yazılacak olup,
ferdi sporcularda kıyafetlerinde kulüp adı yerine ferdi yazılı ve soyadları olan uygun
kıyafetlerle yarışmalara katılacaklardır.
b) Ulusal müsabakalarda eskrim elbiselerinde 350 Newton olan elbiselere izin verilir.
Laser-run müsabakasında Lazer hedefler ve Lazer tabanca kullanılacaktır. Müsabakalara
katılıp tamamlayamayan sporcular o branştan elenecek olup (sıfır puan) diğer branşlara
katılabileceklerdir. Branşlardan herhangi birine katılmayan sporcu diğer müsabakalara
katılamayacaktır.
c) Eskrim kıyafetlerinin arkasında soy isim ve kulüp ismi bez üzerine matbu olarak
basılmış olmalıdır. (Kâğıt vb. şeyler kabul edilmeyecektir.)
13. Emniyet ve sağlık tedbirleri Ankara Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından
alınacaktır. Bu talimat İl Müdürlüklerince görevli personele ve kulüplere zamanında tebliğ
edilerek hizmetlerin aksamasına fırsat verilmeyecektir.
14. Yarışmalarla ilgili itiraz bedeli 350 TL olup itirazlar kategori ve genel yarışlar sonrası 30
dakika içinde yapılacak olup, daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir. Tesislerin
durumuna göre, faaliyet yeri, tarih ve saatlerini ve reglamanda bulunan şartları değiştirme
yetkisi federasyona aittir.
15. Madalya dağıtımı, sonuçlar belirlendiği takdirde her yarış kategorisi tamamlandıkça
yapılacaktır. 16. Müsabakalarda belirtilmeyen kurallar için UIPM kuralları geçerlidir.
17. Bu reglamanda yapılacak her türlü değişiklikle ilgili olarak karar verme yetkisi
federasyona aittir.

MADALYA DAĞILIMI:
U – 17, Açık Yaş – İlk 3’e giren kadın – erkek sporculara madalya verilecektir.
U – 19, Genç, Büyük (Açık Yaş içerisinde yer alan ) – İlk 3’e giren kadın- erkek sporculara
da madalya verilecektir.
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Turan Ligi Talimatları
1. Bayrak yarışları 1+1 bayan – erkek olarak mix yapılacaktır. Her yaş grubu ayrı olarak
yarışacaklar.
2. Ferdi ve bayrak sonuçlarına göre: sporcular ve kulüpler almış olduğu puanlarla
sıralamaları belli olacaktır.
3.Turan ligi 2 devre halinde yapılacaktır. ( 1 devre Ankara 2 devre Muhtelif yerde
yapılacaktır.
4. Müsabakalarda sporcular madalya alırken 2 devre sonunda kategorilerinde en çok
puan alan bayan –erkek sporcuya özel ödül verilecektir.
5. 2. devreli müsabakalar sonunda takım sıralamasında ilk üçe giren takımlar bayanerkek olmak üzere kupa ve özel ödül verilecektir.
6. Yarışmalara ferdi olarak giren sporcular puan almadan yarışabilir ve madalya
sıralamasında yer alırlar, ayrıca diğer sporcularla eşleşerek mix bayrakta yarışabilirler.
7. Müsabakalar sonunda en yüksek puanı alan sporcu antrenörüne (bayan-erkek) 2
devre sonunda özel ödül verilecektir.
8. Müsabaka sonunda alınan puanlar teknik kurul tarafından değerlendirilip milli takım
aday kadrosu ile yapılacak kamp kadrosu belirlenecektir
9. Açık Yaş, eskrim branşında (kadınlar ve erkekler sayısı yeterli olmaz ise) birlikte
yarıştırabilir.
10. Milli takım barajları aşağıda belirlenmiş olup müsabakalar sonunda dereceler
teknik kurul tarafından değerlendirilip milli takım aday kadrosu ile yapılacak kamp
kadrosu belirlenecektir.
11. Her kulüp bir kategoride yarışmalara en fazla 6 Bayan 6 Erkek sporcu ile katılabilir
Tüm Kulüplerin sıralamasında en iyi 2 bayan 2 erkek sporcusuna puan verilecektir.

MODERN PENTATLON FEDERASYONU MİLLİ TAKIM BELİRLEME
KRİTERLERİ

U-17 BAYAN

800 PUAN

U-17 ERKEK

900 PUAN

U-19 BAYAN

950 PUAN

U-19 ERKEK

1000 PUAN

GENÇ BAYAN

970 PUAN

GENÇ ERKEK

1100 PUAN

BÜYÜK BAYAN

1020 PUAN

BÜYÜK ERKEK

1150 PUAN

Gençlerde ve Büyüklerde Binicilik ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.(Gerekli
görüldüğünde sadece Binicilik veya Modern Pentatlon 5’li müsabakası
yapılacaktır.)

Baraj oluşturulurken UIPM Dünya ve Avrupa sıralaması ve Türkiye'de
yapılmış olan Milli Takım Seçmesi ile diğer müsabaka sonuçlarına göre
değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda barajı geçen sporcular Milli
Takım Aday Kadrosunu oluşturacak olup Teknik Kurul tarafından değerlendirilecektir.
Barajlar geçilemediği takdirde bütün değerlendirmeler Teknik Kurul ve Federasyona
aittir.
*Sakatlık,Hastalık
sonuçlandırılacaktır.

ve

diğer

mazeretler

kurul

tarafından

değerlendirilip

*Yüz kızartıcı suç işleyen ve toplum huzurunu bozan davranışlarda bulunan
sporcular milli takımdan uzaklaştırılıp gerekli ceza almaları sağlanacaktır..
* Milli takımda üst üste başarısız performans gösteren,Ahlaki kurallara
uymayan eğitim-aile düzenini bozan,yarışmalarda bilerek ceza alan sporcular
dinlendirilecektir.

