
 

 

 

15 Temmuz Online Yarışma Talimatı 
 
Yarış: Modern Pentatlon 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü Online Yarışı 
Tarih: 17-18-19 Temmuz 2020 
Yer : Zoom Meeting üzerinden Youtube kanalında canlı  
 
Son Başvuru Tarihi: 10 Temmuz 2020 Saat 17:00 

Yarışma Katılım Formunun Gönderim Adresi: yaristmpf@gmail.com 

Yarışma Programı:  17 Temmuz 2020 (U15 ve U40 Kadın-Erkek Kategorileri)  
                                    18 Temmuz 2020 (U22 ve Masterlar Kadın-Erkek Kategorileri) 
                                    19 Temmuz 2020 (Çeyrek Final, Yarı Final ve Final Kadın-Erkek Tüm Kategoriler) 
 
Müsabaka Başlangıç Saati: 09:30 
 
Müsabaka Kuralları: 
 

 Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ile koordineli bir şekilde düzenlenecek olan 

çevirim içi müsabaka, atıcılık alt branşı üzerinden ilerleyecektir.  

 

 Elemeler, 17-18 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. 19 Temmuz 2020 tarihinde ise final 

müsabakaları gerçekleştirilecektir. 

 

 Sporcular, Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin önceden belirlemiş olduğu 4 yaş grubu 

olan U15,U22, U40 ve Masterlar kategorilerinde yarışacaklardır.   

 

 Müsabakada, yarışma tertip komitesinin yapacağı kura ile ikili olarak eşleştirmeler 

yapılacaktır.  

 

 Yaş kategorisi, sporcu katılım sayısına göre kura yöntemi ile fikstür oluşturulacak ve 15 

Temmuz 2020 tarihinde fikstür zaman çizelgesi ilan edilecektir. 

 

 Müsabakalar federasyonumuzun belirlediği fikstür zaman çizelgesine göre yapılacak ve 

belirtilen zamanda bağlantı kuramayan sporcular elenecektir.  

 

 Eleme müsabakaları, üç (3) set üzerinden, çeyrek final, yarı final ve finaller beş (5) set 

üzerinden gerçekleştirilecektir.  

 

 Eşleşen sporcular, karşılıklı olarak birbiriyle yarışacaktır. 

 

 Yarışma kurallarına göre, sporcuların her sette 5 isabetli atış yapmaları gerekmektedir.  

 

 3 set üzerinden yapılacak elemelerde, en çok seti alan bir üst tura çıkacaktır.  

 



 

 

 

 Çeyrek ve yarı finalde 5 setlik karşılaşmalarda en fazla set kazanan sporcular, finale 

çıkacaktır. 

 

 Finallere kalan sporcular arasında yapılacak 5 setlik karşılaşmalarda en fazla set kazanan 

sporcular şampiyon olacaktır. 

 

 Kategori birincileri, UIPM‘in düzenleyeceği ‘UIPM Online Grand Final’ müsabakasında 

Türkiye’yi temsil edeceklerdir.   

 

 Müsabakalar, federasyonun youtube kanalı üzerinden çevirim içi ortamda canlı olarak 

yayınlanacaktır. 

 

 Katılımcı sayısı 20 ve daha üstü sporcusu olan illerde, sporcular ilan edilecek yarışma 

alanlarına davet edilecektir. 

 

 Katılımcı sayısı 19 ve altı olan illerde, sporcular yarışmaya kendi belirledikleri (ev, park, 

bahçe vs) yarışma alanlarında katılabileceklerdir. 

 

 Her yaş grubu (U15-U22-U40-Masterlar) 10 metre mesafeden atış yapacaktır. 
 


