
 

 

 

 

 

MODERN PENTATLONDA NORMALLEŞME PLANLAMASI  

 

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun (TMPF) normalleşme planı kapsamında alınması 

gereken tedbirler,  salgın döneminden çıkarken, normalleşme süreci içinde Sağlık Bakanlığı ve Bilim 

Kurulu’nun ortaya koyduğu veriler ışığında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın belirlediği kurallar 

çerçevesinde; tesislerde ve antrenman alanlarında modern pentatlon sporcuları, antrenörleri, 

federasyon ve kulüp yetkilileri ile antrenman sürecinde kullanılan tesislerde görev yapan personelin 

dikkat etmesi gereken genel sağlık tedbirlerini, modern pentatlon branşlarının her birinde uyulması 

gereken temel kuralları ve alınması gereken önlemleri içermektedir.   

 

Normalleşme planı, modern pentatlon sporcularının yeniden antrenman alanlarına dönmeleri, 

yarışma dönemine kadar performanslarını geliştirmeye yönelik adımları kapsamaktadır.  

 

TMPF; sporcuların, antrenörlerin, teknik ekibin normalleşme sürecindeki yeni çalışma 

biçimlerine de referans teşkil eden bir normalleşme planı ile modern pentatlon camiası içerisinde olan 

tüm paydaşların sağlık ve güvenlik tedbirlerini alarak çalışmalarını sürdürmeyi ve bunu üst düzeye 

çıkarmayı, aynı zamanda normalleşme süreci içerisinde de diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini 

hedeflemektedir.  

 

MODERN PENTATLONA DÖNÜŞTE 

TESİSLERDE VE ANTRENMAN SÜRECİNDE UYGULANACAK GENEL TEDBİRLER 

 

Dünya Sağlık Örgütü, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun 

tavsiye ve öngörüleri dikkate alınarak, modern pentatlon özelinde yapılacak olan antrenmanların 

öncesi ve sonrasında, spor tesislerinin, antrenman süresince sporcu, antrenör, kulüp yetkilileri ve 

federasyon görevlilerinin dikkat etmeleri gereken hususları içermektedir. Buna göre; modern 

pentatlon sporunun sağlıklı bir ortamda yapılması için aşağıdaki genel tedbirlerin alınması 

önerilmektedir. 

 

 

● İmkan dahilinde tesise giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılması.  

● Tesislere tek bir noktadan giriş yapılması için tesis sorumlularının çalışma yapması. 

● Tesislere geliş ve gidişlerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması.  

● Tesisi kullanacak kişi sayısının, sosyal mesafe kuralları ve tesisin fiziki şartları göz önünde 

bulundurularak belirlenmesi (örneğin 10 m2’de 1 kişi gibi) 

● Tesise girişlerde dezenfektan ve galoş kullanılması. 

● Sporcu, antrenör, teknik ekibin ve tesis görevlilerinin her türlü hijyen önlemlerini alması. 

● Antrenman alanlarında tıbbi atık noktalarının oluşturulması ve atıkların bu alana bırakılması. 

● Tesislerdeki tuvalet ve soyunma odaları; temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli 

olarak yapılması, kayıt altına alınması.  

● Ortak temas yüzeylerinin temizliğine ve dezenfekte edilmesine özellikle dikkat edilmesi. 

● Çalışma saatlerinin önceden belirlenmesi, sınırlı sayıda sporcunun ve antrenörün antrenman 

yapması. 



 

 

 

● Antrenman alanlarında sporcu, antrenör ve görevliler dışında -velilerde dahil olmak üzere- 

başka kimsenin bulunmamasına özen gösterilmesi. 

● Antrenman alanına gelen sporcuların soyunma odasında oluşabilecek riskleri azaltmak için 

antrenman kıyafeti ile hazır gelmesi. 

● Tesis sorumluları veya kulüp sorumluları tarafından her sporcuya, verilecek numaraya göre 

eşyasını koyacağı, kıyafetlerini değiştireceği, hatta antrenman sırasında kullanacağı alan 

belirlenmesi. 

● Antrenman yapılan alanların her seans sonunda dezenfekte işlemine tabi tutulması, 20 dk. 

havalandırma yapılması.  

● Tesislerde antrenman yapacak ekiplerin, oluşturulacak zaman çizelgelerine göre alanda 

çalışmalarının yapılmasının sağlanması. 

● Pandemi sonrası antrenman planlama önceliği, performans sporcularına göre 

şekillendirilmeli. Normalleşme süreci ile birlikte diğer sporcular için de alanların kullanımı 

için planlama yapılması. 

● Modern pentatlon antrenman planlamasında, imkan dahilinde antrenman yerlerinin 

sporcuların ikametlerine yakın tutulması, sporcunun antrenman arası seyahatinin en aza 

indirilmesinin göz önünde bulundurulması.  

● Tesis sorumluları veya antrenörler tarafından antrenmanlara katılan sporcular için tesislerde 

ayrı ısınma ve soğuma bölümleri oluşturulması. 

● Soyunma odasında düzen oluşturularak, sporcuların az sayılar halinde kademeli olarak 

soyunma odasına yönlendirilmesi. 

● Antrenman sonunda, duş alanlarının kullanımına izin verilmemesi, sporcuların hızlı şekilde 

kıyafetlerini giymesi ve tesisi terk etmelerinin sağlanması  

● Sporcunun genel sağlık durumunun takip edilmesi; yorgun, direnci düşük sporcu, antrenör, 

idarecinin antrenmanlara alınmaması. 

● Saha ya da tesiste kullanılacak her türlü malzemenin, o tesis dışında hiç bir yerde 

kullanılmamasına özen gösterilmesi.  

 

 

MODERN PENTATLON DİSİPLİNLERİNDE  

NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

 

YÜZME  (Havuz) 

● Kulüplerin tesislerde yapacağı antrenmanlarda alınan önlemlerin takip edilmesi.  

● Yüzme alanında yapılacak antrenman sırasında alınacak tüm tedbirler; sporcu, sporcu velileri, 

antrenörler, tesis sorumluları, kulüp yetkililerinin sorumluluğundadır.  

● Sporcuların antrenman öncesi ve sonrasında maske kullanması, antrenman öncesi sporcuların 

ateşinin ölçülmesi ve ateşi 37.5 derece üstü olan sporcuların antrenmana alınmasına izin 

verilmemesi.  

● Antrenmana gelen sporcuların mayolarını evlerinde giyerek tesise girmesinin sağlanması. 

● Depar taşı, havuz merdiveni gibi bölümlerin kullandırılmaması. 

● Tüm teknik ve idari ekibin, alanda galoş ve maske kullanması. 



 

 

 

● Sporcuların kullanacağı tüm yüzme ekipmanlarının kişisel malzemeler olması ve sporcular 

arasında malzeme paylaşımına izin verilmemesi. 

● Sporcuların yüzme gözlüklerini, ekstra durumlar dışında antrenman boyunca çıkarmalarına 

izin verilmemesi.  

● Düşük nabızlı dayanıklılık antrenmanlarına ağırlık verilmesi.  

● Kulvardaki sporcu sayısına göre bekleme noktalarının net bir şekilde belirtilmesi ve 

sporculara bildirilmesi. (Örnek olarak bir kulvarda iki sporcu olacaksa bekleme noktaları 

karşılıklı duvarlarda, üç sporcu olacaksa, karşılıklı duvarlar ve bir sporcu için de havuzun orta 

noktası kullanılabilir.)Yüzme esnasında ilgili antrenörün  sporcuları sürekli takip ederek 

mesafenin korunmasının sağlanması. 

● Her sporcunun kendi antrenman malzemelerini başlangıçta ve bitişte dezenfekte etmesi. 

● Açık yarası olan sporcu, antrenör ya da idarecinin antrenmanlara iştirak etmesine izin 

verilmemesi.  

      Antrenman sırasında her türlü fiziksel temastan kaçınılmasının sağlanması.  

● Soyunma odalarının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak mümkün olduğunca az 

kullanılması ve duş alanlarının kullanılmaması.   

● Antrenman alanında farklı aktivite yapılmasına müsaade edilmemesi.  

● Havuzun klor konsantrasyonunun 1-1.5 ppm aralığında tutulması ve havuz alanı 

dezenfeksiyonunun düzenli olarak yapılması. 

● Havuz alanında sporcuların, antrenörlerin ve tesis görevlilerinin uymak zorunda olduğu 

kurallara yönelik bilgilendirmeler yapılması.  

● Antrenman alanında temel kurallara uyulmasına yönelik sporcu ve antrenörlere yönelik 

broşür ve afişler hazırlanması.  

● Hazırlanacak afişlerin antrenmanların yapılacağı alanlara asılması.  

 

 

 

YÜZME  (Açık Su) 

● Sporcu gruplarının sadece kendilerine verilen zaman periyotlarında antrenmanlara alınması.  

● Sporcuların kullanacağı tüm yüzme ekipmanlarının kişisel malzemeler olması ve sporcular 

arasında malzeme paylaşımına izin verilmemesi. 

● İmkan dahilinde sporcuların antrenmana suya girecek şekilde hazır gelmelerinin sağlanması. 

● Her sporcunun sadece malzemelerini ayrı sepetlere koyması. Her sepetin kullanımdan sonra 

dezenfektanlar ile temizlenmesinin sağlanması. 

● Sporcuların antrenman öncesi ateşinin ölçülmesi ve ateşi 37.5 derece üstü olan sporcuların 

antrenmana alınmasına izin verilmemesi.  

● Sporcuların karadan çıkacakları mesafenin en az 3’er metre aralıklar şeklinde düzenlenmesi. 

● Su içerisinde antrenman parkuru oluşturulması ve sporcuların gidiş-dönüşte yan yana 

gelmemesini sağlayacak bir parkur belirlenmesi. 

● Sporcular kano ya da bot gibi araçlarla takip edilecekse, yüzen sporcuya acil bir durum 

olmadığı takdirde 5 metreden fazla yaklaşılmamasına özen gösterilmesi. 



 

 

 

● Antrenman sahasının sağında ve solunda 10 metrelik mesafeler oluşturulması, bu alanda 

antrenörlerden ve sporculardan başka birilerinin bulunmasına izin verilmemesi.  

● Halk plajı gibi deniz girişinin yoğun olabileceği yerlerde antrenman yapılmasına müsaade 

edilmemesi.  

● Denize 25-50 metrelik ayrımlar (kulvar – halka – ip) yapılması. Bu ayrımda gidiş dönüş 

mesafeleri ayarlanarak çalışma yapılması. 

● Sporcuların soyunma kabinlerini mümkün olduğunca kullanmaması. 

● Sporcuların ve antrenörlerin biathle-triathle gibi kombine çalışmalarda atıcılık ve koşu için 

belirtilen normalleşme tedbirlerini uygulaması. 

 

 

KOŞU 

● Tesislerde yapılacak antrenmanlarda alınan önlemlerin takip edilmesi.  

● Tesislere giriş ve çıkışlarda maske kullanımının zorunlu olması (antrenman hariç). 

● İmkan dahilinde koşu çalışmalarının açık alanlarda planlanması. 

● Zorunlu olmadıkça soyunma odalarının kullanılmaması.  

● Tesislere giriş ve çıkışlarda hijyen ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi. Sporcuların 

antrenman öncesi ateşinin ölçülmesi ve ateşi 37,5 derece üstü olan sporcuların antrenmana 

alınmasına izin verilmemesi.  

● Antrenman süresince hiç kimseyle fiziksel temasta bulunulmaması.  

● Koşu antrenmanlarının imkan dahilinde bireysel olarak yapılmasının sağlanması. Toplu 

çalışmalardan kaçınılması. 

● Koşu antrenmanlarında yapılacak zorunlu grup çalışmalarında, sporcular arasında en az 2 

metre mesafe sınırı oluşturulması. Yüksek nabızla yapılacak çalışmalarda bu mesafelerin 5 

metreye kadar çıkarılması. 

● Grup halinde yapılacak olan kros ve fartlex çalışmaları gibi arazi çalışmalarında, sporcular 

arasında en az 2 metre mesafe sınırı oluşturulması. Yüksek nabızla yapılacak çalışmalarda bu 

mesafelerin 5 metreye kadar çıkarılması. 

● Kulvarlarda koşarken diğer çalışma yapan sporculara çok yakın geçilmemesi ve 2 metre 

mesafe kuralının uygulanması. 

● Sporcuların antrenman süresince kullanacakları malzemeleri kişisel çantalarında muhafaza 

etmesi. 

● Sporcunun kullanacağı tüm atletizm ekipmanının kişisel olması ve dezenfeksiyonunun sürekli 

sağlanmasına dikkat edilmesi. 

● Sporcuların kişisel malzemelerini başka kimseyle paylaşmaması. 

● Antrenmanların ısınma ve soğuma bölümlerinde yapılacak yer hareketlerinde, sporcunun 

kendine ait dezenfekte edilmiş jimnastik matlarını kullanması. 

● Sporcuların çalışma periyodunun farklı zemin alanlarına (tartan, çim vs.) göre gruplanması.  

● Antrenman alanında sporcuların, antrenörlerin ve tesis görevlilerinin uymak zorunda olduğu 

kurallara yönelik bilgilendirmeler yapılması.  

● Antrenman alanında temel kurallara uyulmasına yönelik sporcu ve antrenörlere yönelik 

broşür ve afişler hazırlanması.  

● Hazırlanacak afişlerin antrenmanların yapılacağı alanlara asılması.  

 



 

 

 

 

ATICILIK 

● Tesislerde yapılacak antrenmanlarda alınan önlemlerin takip edilmesi.  

● Sporcuların antrenman öncesi ateşinin ölçülmesi ve ateşi 37,5 derece üstü olan sporcuların 

antrenmana alınmasına izin verilmemesi.  

● Atıcılık antrenmanlarının mümkünse açık havada yapılmasının sağlanması.  

● Antrenman esnasında kullanılacak masa, hedef takma bölümlerinin her kullanımda 

dezenfekte edilmesinin sağlanması. 

● Ortak kullanılan silahların, özellikle kabzelerin her sporcu değişimi ile birlikte 

dezenfeksiyonunun sağlanması. 

● Atış antrenmanları sırasında atış kulvarları arasında birer kulvarın boş bırakılması.  

● Katılımcılar / personel bireyler arasında (atış kulvarları) en az 2 metre boşluk bırakılması. 

● Atış bölmelerinin arasına imkan dahilinde strafor – karton tarzı bölmeler eklenmesi. 

(Sporcunun masa gerisindeki yerinin ayrılmasının sağlanması) 

● Antrenman planları daha önceden hazırlanarak sporcuların kullanacağı atış yollarının 

planlanması, yoldaki sporcuların her antrenman sırasında aynı yolu kullanmasının sağlanması. 

● Fiziksel mesafenin sürdürülemediği durumlarda, fiziksel engeller kullanılması. 

● Bireysel veya grup eğitiminin, yalnızca uygun mesafeler sağlanması şartıyla 

gerçekleştirilmesi. 

● Laser- Run formatında yapılacak kombinasyon çalışmalarında, antrenman öncesi silahın 

bırakıldığı masa ve bölümlerin dezenfekte edilmesi. 

● Kombinasyon çalışmalarında imkan dahilinde her sporcunun kendi silahını kullanması. 

● Aynı silahı birden fazla sporcu kullanacak ise ilk kullanıcı antrenmanını bitirdikten sonra; 

silah ve temas yüzeyleri dezenfekte edildikten sonra ikinci sporcunun kullanımına sunulması. 

Sonraki kullanımlar için de aynı işlemin tekrar edilmesinin sağlanması. 

● Antrenman alanında temel kurallara uyulmasına yönelik sporcu ve antrenörlere yönelik 

broşür ve afişler hazırlanması.  

● Hazırlanacak afişlerin antrenmanların yapılacağı alanlara asılması.  

 

 

ESKRİM 

● Tesislerde yapılacak antrenmanlarda alınan önlemlerin takip edilmesi.  

● Diğer branşlarda olduğu gibi eskrim antrenmanına katılacak sporcuların kullanacağı tüm 

malzemelerin (epe, maske,  vs) kişisel olması ve malzeme dezenfektasyonun sürekli olarak 

sağlanması.   

● Sporcuların antrenman öncesi ateşinin ölçülmesi ve ateşi 38 derece üstü olan sporcuların 

antrenmana alınmasına izin verilmemesi.  

● Antrenman boyunca eskrim malzemelerinin sporcunun üstünde kalmasının sağlanması.  

● Eskrim antrenmanlarının mevsime göre açık alanda yapılması.  

● Antrenmanların yapıldığı kapalı salonlarda havalandırmasının klima ile değil, pencerelerin 

açılması ile gerçekleştirilmesi.  



 

 

 

● Eskrim antrenmanları kapalı alanda yapılıyor ise sporcu sayısının tesisin fiziksel yapısına 

göre asgari sayıda tutulması. 

● Hedef çalışmalarında, hedefler arası sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanması. 

● Maç, ders, antrenman süreci içinde fiziksel temastan kaçınılması.  

● Antrenman alanında temel kurallara uyulmasına yönelik sporcu ve antrenörlere yönelik 

broşür ve afişler hazırlanması.  

● Hazırlanacak afişlerin antrenmanların yapılacağı alanlara asılması.  

 

 

BİNİCİLİK 

● Tesislerde yapılacak antrenmanlarda alınan önlemlerin takip edilmesi.  

● Binicilik antrenmanına katılacak sporcuların kullanacağı tüm malzemelerin kişisel olması ve 

malzeme dezenfeksiyonunun sürekli olarak sağlanması.   

● Sporcuların antrenman öncesi ateşinin ölçülmesi ve ateşi 38 derece üstü olan sporcuların 

antrenmana alınmasına izin verilmemesi.  

● Binicilik için kullanılan atların hijyeninin seyis tarafından yapılması ve sporcunun atla sadece 

antrenman dahilinde temas kurmasına müsaade edilmesi.  

● Besleme – tımar gibi uygulamalar sadece seyisin sorumluluğunda gerçekleştirilmesi.  

● Binicilik antrenmanlarının açık manejlerde yapılmasına özen gösterilmesi.  

● Atların ahırlardan antrenman manejlerine getirilmesi ve geri götürülmesinin seyis tarafından 

yapılması. 

● Antrenman alanında temel kurallara uyulmasına yönelik sporcu ve antrenörlere yönelik 

broşür ve afişler hazırlanması.  

● Afişlerin antrenmanların yapılacağı alanlara asılması ve sporcuların bilgilenmelerinin 

sağlanması. 

 

 

 

 

 


