
 

 

 

MASTERLAR BİATHLE ŞAMPİYONASI  
YARIŞMA TALİMATI VE PROGRAMI  

 
1- Müsabaka Adı: Masterlar Biathle Şampiyonası 
2- Müsabaka Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 
3- Müsabaka Yeri: Balıkesir - Bandırma (17 Eylül Üniversitesi Düzler Kampüsü)   
4- Teknik Toplantı Tarihi Saati ve Yeri: 30 Temmuz 2021 Cuma Saat 18.00 – Yarış Alanı 

 Teknik toplantıya sadece kafile listesinde adı bulunan antrenörler ve idareciler 
katılabilecektir.  

 Toplantıya katılmayan veya yerine vekil tayin etmeyen antrenör ve idarecilere yarışma 
planlaması ve serilere itiraz hakkı tanınmayacaktır.  

 Kulüp tarafından düzenlenmiş yetki belgesinde ismi olmayan kişiler teknik toplantıya 
katılamaz.  

 
5- Kategoriler: 

 Master 40+ ( 40-49) 

 Master 50+ (50-59) 

 Master 60+ ( 60 -69) 

 Master 70+ (70 ve üstü) 
 
6- Müsabaka Katılım Formu Gönderim Tarihleri: 7-14 Temmuz 2021  

 (Not: Yeterli katılım olmaması durumunda TMPF Başkanlığı, yarışı erteleme ve iptal etme 
hakkını saklı tutar.)   

 
7- Son Liste Bildirim Tarihi: 14 Temmuz 2021 Saat 17.00  
 
8- Başvuru Adresi: yaristmpf@gmail.com  
 
9-Konaklama: Yarışmacılar yarışma süresince konaklama yerlerini kendileri ayarlayacaktır.  
 
10- Yarışma Programı   
 

31 Temmuz 2021 
Cumartesi 
Saat: 09.00 

MASTER 40+ MASTER 50+ MASTER 60+ MASTER 70+ 

1200 m Koşu -100 
m yüzme-1200 m 
Koşu 

1200 m Koşu- 100 
m Yüzme- 1200 m 
Koşu 
 

800 m Koşu- 100 
m Yüzme – 800 m 
Koşu 
 

400 m Koşu- 100 
m Yüzme- 400 m 
Koşu 

Not: Yarışma başlangıç saati 09.00’dur. Ancak kategorilere göre yarış başlama saatleri, 30 Temmuz 2021 tarihinde 
yapılacak teknik toplantıda belirlenecektir.  

 
11- Yarışma Kuralları  

 Müsabakaya katılacak kulüpler; idareci, antrenör ve sporcu listelerini illerinde (yarışma 
yapılacak il de dahil olmak üzere) bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine tasdik 
ettirmek suretiyle teknik toplantıya katılacaklardır. Listelerini tasdik ettirmeyen kulüpler 
yarışmalara alınmayacaktır.  



 

 

 

 Sporcuların sisteme otomatik olarak kayıt edilebilmeleri için, excel ortamında hazırlanan 
ve ekte yayınlanan müsabaka katılım formunun doldurularak eksiksiz olarak gönderilmesi 
gerekmektedir. Başka şekilde sporcu listesi gönderen kulüplerin işlemleri yapılmayacaktır.  

 Müsabaka Katılım Formları’nın en son 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 17.00’a 
kadar gönderilmesi gerekmektedir. Saatinden ve tarihinden sonra gönderilen katılım 
formları kabul edilmeyecektir.  

 Sporcu listeleri 17 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 17 Temmuz 2021 tarihinde  
saat 18.00'a kadar iptal ve yanlışlıkların düzeltilmesi yapılacak, seriler ise 19 Temmuz  
2021 tarihinde yayınlanacaktır.  

 Formlar yaristmpf@gmail.com adresine mail olarak gönderilecek, süresinde 
gönderilmeyen mailler kabul edilmeyecektir. Yarışma serileri önceden belirlenecek, 
belirlenmiş serilere sonradan sporcu eklemesi ve çıkarması yapılamayacaktır.  

 Müsabakaya katılacak sporcuların lisansları 2021 vizeli olacaktır.  

 Her sporcu kendi yaş kategorisinde müsabakaya katılacaktır. 

 Yarışmanın yapıldığı ilin dışından gelen ve kategorilerinde ilk 3'e giren kadın-erkek 
sporculara ve kulüplerinden bir yöneticisi veya antrenörüne verilecek harcırah ödemesi 
federasyon tarafından merkezi ödeme ile yapılacaktır. Kafilede ismi olmayan antrenör ve 
idareciye ödeme yapılmayacaktır. Yarışmaları tamamlamayan sporcular diskalifiye 
edilecektir ve harcırah ödenmeyecektir. Teknik toplantıda belirlenen kategorilerin ve 
serilerin yerini değiştirme yetkisi federasyona aittir.  

 Müsabakaya katılan tüm sporcuların giysileri UIPM standartlarına uygun olacaktır. 

 Kurallara göre sporcular yarışmanın her branşında giyebilecekleri tek ya da iki parça mayo 
veya sıkı tayt giymelidir. Yüzme sırasında ayakkabı giyilmeyecek, her iki koşu sırasında 
ayakkabı giyilecektir.  

 Biathle yarışmasına giren sporcular için sıralama “koşu - yüzme – koşu” şeklinde 
gerçekleştirilecektir.  

 Emniyet ve Sağlık Tedbirleri Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bandırma İlçe Spor 
Müdürlüğü, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacaktır.  

 Bu genelge il müdürlüklerince görevli personele ve kulüplere zamanında tebliğ edilerek 
hizmetlerin aksamasına fırsat verilmeyecektir.  

 Yarışma ile ilgili tüm itiraz bedeli 350 TL olup, itirazlar kategori ve genel yarışlar sonrası 30 
dakika içinde yapılabilecek, daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.  

 Yarışmaya ferdi olarak katılacak sporcular, en geç 26 Temmuz 2021 tarihine kadar 
bulundukları ildeki il temsilcisi ile irtibata girecekler ve kafile listelerini onaylatacaklardır. 

 Reglamanda belirtilen şartlar, faaliyet yeri, tarih ve saatlerini değiştirme yetkisi 
federasyona aittir.  

 Bu talimatta yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi federasyona aittir. 
 
12- Ödüllendirme:  
Masterlar kategorilerinde yarışacak kadın-erkek ilk üç sporcu madalya ile ödüllendirecektir. 
Madalya töreni, müsabakaların bitiminde yapılacaktır. 

 
13- Yarışma Pandemi Kuralları: 
 a- Sporcular, antrenörler ve idareciler alana HES Kodu ile giriş yapacaklardır. HES kodu 
göstermeyenler veya HES kodu riskli çıkanlar kesinlikle yarış alanına alınmayacaktır. 
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 b-Yarışma alanlarına araç, veli ve idareci alınmayacak, sporcular yol belirtilen giriş 
kapısından alana yürüyerek ulaşacaklardır. 
 c-Yarışmalar seyircisiz olarak gerçekleşecektir. Veli, servis şoförleri, idareci veya yetkisi 
olmayan kişiler tesis girişlerinde bekleme yapmayacaktır. 
 d-Kulüp sporcu, antrenör ve yetkililerin ateş ölçümleri görevliler tarafından tesis girişinde 
yapılacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olan kişiler, müsabaka alanına kesinlikle alınmayacaktır. 
Ateş ölçümleri, Sağlık Bakanlığı’nın yönergesine göre boyundan veya alından ölçülecektir. 
 e-Kulüp sporcuları, antrenörleri ve yetkilileri yarış dışında maske takmak zorundadır. 
 g-Yarışma bekleme alanında her kulüp arasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve 
oturma alanları arasında 2 m. boşluk bırakılması zorunludur. Bu kuralsa tüm kulüp antrenör ve 
yetkilileri uygulamak zorundadır. 
 h-Yarışma esnasında hakemler ve görevlilerle iletişime geçerken sosyal mesafenin (2 
metre) korunmasına dikkat edilmelidir. 
 ı-Yarışma alanına yetkisi olmayan kişiler (antrenör, sporcu, müsabaka görevlisi vb. kişiler 
harici) kesinlikle alınmayacaktır. 
 i-Soyunma odaları ve tuvaletlerin kullanımı esnasında kulüplerimiz sporcularını sosyal 
mesafe kurallarına uygun bir şekilde kullanıma yönlendirecektir. 
 k-Yarışma pandemi kurallarını uygulamak ve sporcularına uygulatmak kulüplerimizin 
sorumluluğundadır. 

 
 

                                                                                                                                         Veli Ozan ÇAKIR 
         FEDERASYON BAŞKANI 

 
 
 


