
 

 

 

 
BIATHLE - TRIATHLE TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 
VE MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞLARI TALİMATI 

 
1-Yarışma Adı: Biathle - Triathle Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları 
 
2-Yarışma Yeri: Kocaeli/Kandıra (Kerpe Halk Plajı) 
 
3-Yarışma Tarihi: 3-5 Ağustos 2021 
 
4-Teknik Toplantı Tarihi Saati ve Yeri: 2 Ağustos 2021 Saat 18.00 - Kumcağız Gençlik Kampı (Kefken 
Mah. Kumcağız Cad. Kumcağız Gençlik Kampı Kefken – Kocaeli) 
 
5-Son Liste Bildirim Tarihi: 23 Temmuz 2021 Saat 17.00 
 
6-Başvuru Adresi: yaristmpf@gmail.com 
 
7-Kategoriler: 

• U11 (2011-2012) 
• U13 (2009-2010) 
• U15 (2007-2008) 
• U17 (2005-2006) 

 
8-Yarışma Kuralları 

a- Yarışmalara katılım, 2021 vizeli modern pentatlon lisansı ile yapılacak olup, sporcular yarış 
alanında lisanslarını ibraz etmek zorundadır. Her sporcu kendi yaş kategorisinde yarışmaya 
katılacaktır. 
b- Teknik toplantıya katılmayan kulüpler alınan kararları kabul etmiş sayılacaktır. Teknik 
toplantıda belirlenen kategorilerin ve serilerin yerini değiştirme yetkisi federasyona aittir. 
c- Kafile onayları teknik toplantıda teslim edilecektir. Kafile listesinde adı olmayan antrenör 
ve idareciler teknik toplantıya giremez. Aksi durumda yarışmaya katılamayacaklardır. 
d- Kontrol listesi 26 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacak. Sporcu listelerindeki yanlışlıkların 
düzeltilmesi ve sporcu çıkarma işlemleri, kulüpler tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde saat 
18.00’a kadar bildirilecektir. Yarışma serileri 30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanacaktır. 
e- Yarışma Katılım Formu, Biathle ve Triathle kategorileri için ayrı ayrı gönderilecektir. 
f- İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak yapılacak ve 350 TL itiraz bedeli ödenecektir. 
İtirazlar yarış sonucu açıklandıktan sonra 20 dakika içinde yapılmalıdır. 
g- Ferdi sporcuların müsabakaya katılabilmesi için en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar il 
temsilcileri ile irtibata geçerek kafile izin yazısı için başvurmaları gerekmektedir. 
h- Yarışmaların yapıldığı ilin dışından gelen, kategorilerinde ilk 3’e giren kadın-erkek 
sporculara ve kulüplerinden bir yöneticisi veya antrenörüne verilecek harcırah ödemesi, 
federasyon tarafından merkezi ödeme ile yapılacaktır. Kafilede listesinde ismi olmayan 
Antrenör ve idareciye ödeme yapılmayacaktır. 



 

 

 

i- Yarışma ile ilgili tüm sağlık ve emniyet tedbirleri Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 
Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak olup, bu 
talimatlar il müdürlüğü tarafından kulüplere ve görevli personele zamanında bildirilerek 
hizmetlerin aksamaması sağlanacaktır. 
j- Yarışmaya tüm sporcular, kendi malzemeleri ile katılacaktır. Sporcular yarışmanın her 
branşında tek ya da iki parça mayo veya sıkı tayt giymek zorundadır. Yüzme etabı dışında 
yarışmanın her anında ayakkabı giyilmesi zorunludur. 
k- Triathle Yarışı, atış-yüzme-koşu; Biathle Yarışı ise koşu-yüzme-koşu sıralaması şeklinde 
gerçekleştirilecektir. Biathle-Triathle finallerinde yarışmak için elemelerden 12 sporcu 
seçilecektir. Elemelerde sporcu sayısı 12 kişi ve altındaysa direkt final yapılacaktır. 

● Elemelerde serisinde 1’inci, 2’nci ve 3’üncü olan sporcular derecelerine 
bakılmaksızın finallere yükselirler. 

● Geri kalan kontenjana en iyi dereceye sahip sporcular alınır. (Elemelerde seri sayısı 
4 veya 5 olursa serilerinde 1’inci ve 2’nci olanlar direkt alınır. Seri sayısı 6 olursa 1’inci olanlar 
alınır, diğer kontenjanlara en iyi dereceye sahip olanlar alınır.) 

● Sporcular Triathle ya da Biathle yarışlarından sadece bir tanesine katılım 
sağlayacaklardır. 
l- Tüm kafileler konaklama yerlerini kendileri ayarlayacaktır. 
m- Yarışma talimatında değişiklik ve yarışma alanı değişikliği yapma hakkı Türkiye Modern 
Pentatlon Federasyonu’na aittir. 
n- Bu talimatta yazılı olmayan tüm unsurlar, UIPM yarışma kuralları içerisinde değerlendirilir. 

 
9-Ödüllendirme 
U11-U13-U15-U17 kategorilerinde kadın-erkek ilk üç sporcu madalya ile ödüllendirecektir. Triathle 
Madalya Töreni, 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü her kategorinin final yarışından sonra; Biathle 
Madalya Töreni ise 5 Ağustos 2021 perşembe günü her kategorinin final yarışından sonra 
yapılacaktır. 
 
10-Milli Takım Değerlendirme:  
Milli Takım Seçme Kriterleri, 13’üncü maddede yer almaktadır. 
 
11-Yarışma Programı 
 

 
 



 

 

 

 
12-Yarışma Mesafeleri 
 

 
 
13- Biathle - Triathle Milli Takım Seçme Kriterleri 

• Bu müsabakada, 25-30 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılacak olan Biathle/ Triathle Dünya ve 
22-26 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan Biathle/Triathle Avrupa Şampiyonaları Milli 
Takım kadrosu belirlenecektir 
• Biathle disiplininde U15,U13,U11 kategorilerinde birinci olan kadın ve erkek sporcular, 
Triathle disiplininde ise U17,U15,U13,U11 kategorilerinde ilk iki sırada olan kadın ve erkek 
sporcular milli takım kadrosuna alınacaktır. Fakat U19 ve U17 Avrupa ve Dünya 
Şampiyonaları ile Biathle/Triathle Avrupa ve Dünya Şampiyonaları çakışması/çok yakın 
tarihlerde olmasından dolayı, yukarda belirtilen yaş kategorilerinde, Ulusal Sıralama 1-2-3 
yarışları sonunda milli takım hakkı kazanan sporcular, Biathle/Triathle Dünya ve Avrupa 
şampiyonaları kadroları için değerlendirme dışında bırakılacak. Ve belirtilen kontenjan 
dahilinde, sıralamada ardından gelecek sporcu kadroya dahil edilecektir. 

 
14-Yarışma Pandemi Kuralları 

1- Yarışma alanı seyircisiz olacaktır. Veli, servis şoförleri, idareci veya yetkisi olmayan kişiler 
yarışma alanı girişlerinde bekleme yapmayacaktır. 
2- Sporcular, antrenörler ve idareciler Alana HES kodu ile giriş yapacaklardır. HES kodu riskli 
çıkanlar yarışma alanına alınmayacaktır. 
3- 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. 
4- Kulüp sporcuları, antrenörleri ve yetkilileri yarış dışında maske takmak zorundadır. 
5- Yarışma bekleme alanında her kulüp arasında sosyal mesafe kurallarına uyulması ve 
oturma alanlarında 2 m mesafe bırakılması zorunludur. Bu kuralı kulüp antrenör ve yetkilileri 
uygulamak zorundadır. 
6- Yarışma esnasında hakemler ve görevlilerle iletişime geçerken sosyal mesafenin (2 metre) 
korunmasına dikkat edilmelidir. 



 

 

 

7- Yarışma alanına yetkisi olmayan kişiler (antrenör, sporcu, müsabaka görevlisi vb. kişiler 
harici) kesinlikle alınmayacaktır. 
8- Soyunma odaları ve tuvaletlerin kullanımı esnasında kulüplerimiz sporcularını sosyal 
mesafe kurallarına uygun bir şekilde kullanıma yönlendirecektir. 
9- Yarışma pandemi kurallarını uygulamak ve sporcularına uygulatmak kulüplerimizin 
sorumluluğundadır. 

 
 

Doç. Dr. Veli Ozan ÇAKIR 
Federasyon Başkanı 


