
DAĞITIM YERLERİNE
 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl Temsilciliğinin 2018 yılı faaliyet
programına göre gerçekleştirilecek olan, TAF Küçükler Atletizm Festivali aşağıdaki Talimat
doğrultusunda yapılacaktır.

Gereğini rica eder, Festivale katılacak sporculara başarılar dilerim.
 
 
 
T A L İ M A T
1-Yarışmaların koordinatörü Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüdür.
2-Yarışmalar  günü Merkez  yapılacaktır.18 Nisan 2018 Çarşamba Kardeşköy Kros Parkurunda
3-Yarışmalar, TAF Yarışma Talimatına, IAAF yarışma kurallarına ve bu statüde belirtilen özel
hükümlere uygun olarak organize edilecektir.
4-Yarışmalar öncesi sporcuların ısınmaları kendilerine ait olup, yarış başlangıç yerlerinde ayrıca
ısınma zamanı verilmeyecektir.
4-Yarışmalar aşağıda belirlenen bölge merkezleri ve ona bağlı iller katılımı ile iki kademe olarak
(ilk kademesi mahallinde ve finali ise bölge merkezinde) düzenlenecektir. Her bölge kendi
içerisinde yarışmaları yapacaktır. Yarışmalar, belirlenen 15 bölge ve ona bağlı iller de bölge
koordinatörü sorumluluğunda yürütülecektir.
5-Yarışmalar bölgesel olarak yapılacaktır. Mahallinde yapılacak birinci kademe yarışmaları her
takıma açık olup; birinci kademeye katılım sağlayan takım sayısının ilk %60'ı bölge final
kademesine katılacaktır.  Ancak mahallinde yapılan 1.kademe seçme yarışmasına katılan takım
sayısı iki ve daha az ise 2. Kademe yarışmasına hiçbir sınırlama olmadan iki takımda katılabilir.
6-Yarışmalar takım olarak yapılacaktır. Takımların oluşumu ve katılımı; kulüp, il, ilçe takımı,
il/ilçe belediye takımı, okul takımı (aynı okul öğrencilerinden oluşmak kaydı ile),  il valilik takımı,
ilçe kaymakamlık takımı olarak katılabileceklerdir.
7-Yarışmalara katılacak sporcuların bağlı bulunduğu il de ikamet etmesi yeterlidir. İkamet etiği 

 herhangi bir takım adına yarışmalara katılım sağlayabilirler. Ancak kulüp takımı adınail'deki
katılım sağlayacakların ilgili kulüpte lisanslı sporcu olmaları ve kulübün bağlı olduğu il de ikamet
etmesi zorunludur. Kulübü farklı illerde olan sporcular, ikametlerinin olduğu ildeki herhangi bir
takım adına (kulüp takımı hariç) katılım sağlayabilir.
8-Sporcular hangi takımı ile yarışmalara katılım sağladı ise, yarışmaların bitimine kadar böyle
devam edeceklerdir. Takımı çekilse dahi değişiklik yapamayacaklardır. Ancak mücbir sebeplerden
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dolayı il değişikliği yapmak zorunda olan sporcuların ilgili değişiklik onayını bölge koordinatörüne
sunması ve onun tarafından onaylanması halinde ildeki herhangi bir takım adına yarışmalara devam
edebilir. Bu belge itiraz halinde her yarışmada bulundurulmak zorundadır.
9-Büyükşehirlerde ilçe takımları merkez ve bağlı ilçeler olarak ayrı ayrı katılım sağlayacaklardır.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde ise il merkezi bir takım, bağlı ilçeler ise ayrı ayrı birer takım
oluşturarak katılım sağlayacaklardır. KULÜPLER İSE; Kulüp takımlarını oluşturarak katılım
sağlayabileceklerdir. Bölge yarışmalarının sonuna kadar sporcu 1. Kademede yarıştığı kulübü adına
katılım sağladığından, kulübü çekilse dahi başka bir kulüp veya başka bir takıma geçiş yapamazlar.
10-Bir gün olarak yapılacak yarışmaların sonucunda kız ve erkek takım sıralamaları ayrı ayrı
belirlenecektir.
11-TAF Küçükler Atletizm Festivali için herhangi bir katılım ücreti alınmayacaktır.
12-Yarışmalara katılacak olan takımların Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün
resmi sitesinde yayınlanacak olan ön kayıt linkinden kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir,
internetten kayıt yaptırmayan takımlar yarışmalara katılamayacaklardır.
13-Bilgisayar üzerinden kaydı yapmak; teknik toplantıya katılmama sebebi değildir. Kayıtların
teyidi teknik toplantıda yapılacağından takım temsilcilerinin mutlaka teknik toplantıya katılmaları
gerekmektedir. Mazeretlerinden dolayı toplantıya katılamayan takımların temsilcilerinin tespiti
bölge koordinatörü tarafından yapılacak, katılmayanlarla ilgili nihai kararı kendisi verecektir.
14-Takım temsilcileri, İl Müdürlüklerince onaylanmış listeleri ve 2017-2018 sezonu vizeli
kulüp/ferdi sporcu lisansları ve nüfuz cüzdanları ile birlikte en fazla iki kişi teknik toplantıya
katılacaklardır.
15-Kayıtların son teyidi ve kesin katılımcı takımların isimleri teknik toplantıda anons edilecektir.
Takım temsilcilerine teknik toplantıda sporcu değişiklik formu ve jüri itiraz formu dağıtılacak olup;
herhangi bir değişiklikte ve itirazda bu formlar kullanılacaktır.
16-Yarışmalara sadece 2005-2006 doğumlu sporcular katılacaktır. Daha küçük yaştaki sporcular
katılamaz.
17-Her ilçe, kulüp veya okul bir erkek bir kız takımı çıkarabilir.
18-İlçe takımlarının oluşumu başvuru sayılarına göre, il temsilciliğince yapılacak seçme
yarışmalarına göre ilçe takımı sporcular belirlenecektir.
19- Mahalli ve bölge yarışmalarında sporcular takımını temsil eden tek tip forma ile katılmak
zorundadır.
20-Teknik toplantıda son teyidi yapılan sporcu kayıt listeleri üzerinde yapılacak değişiklikler, ilgili
yarışma çağrı odası giriş saatinden en geç 60 dakika öncesine kadar takım yetkilisi tarafından
imzalanmış ve bölge koordinatörü tarafından onaylanmış sporcu değişiklik formu ile
yapılabilecektir.
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21-Bir takım en fazla bir branşı boş geçebilir. Daha fazla branşı boş geçerek liste veren takımlar
yarışmalara katılamaz.
22-Takım listesini tam verdiği halde yarışmalara katılmayan veya eksik kadro şeklinde ferdi
katılımı sağlayan takımlar ve temsilcileri hakkında ilgili disiplin talimatı hükümleri uygulanacaktır.
23-İl Temsilciliği yarışma sonuçlarını yarışmaların bitiminde yazılı ve diskete kayıtlı olarak hakem
çizelgeleri ile birlikte bölge koordinatörüne teslim edecektir.
24-Yarışmalarla ilgili itirazlar, yarışma sonucu ilan edildikten sonraki ilk (7) iş günü içinde
yapılabilecektir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
25- Yarışmalarda kullanılacak göğüs numaralarını yarışma merkezleri temin edeceklerdir.
26-IAAF Kural: 144 1.(b) gereğince Sağlık Delegesi veya resmi sağlık görevlisi tarafından
söylendiği /istendiği takdirde sporcu yarışmadan çekilecektir.
27-Yarışmaların sağlık ve güvenlik tedbirleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce
alınacaktır.
28-Yarışmaların yapıldığı 18 Nisan 2018 tarihinde sporcu öğrenciler okullarından izinli
sayılacaklardır.
TEKNİK KONULAR
29-TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivali; kız ve erkek takımlarına bir gün olarak aşağıdaki
branşlarda yapılacaktır.

KIZLAR ERKEKLER
60 M 60 M
UZUN ATLAMA UZUN ATLAMA
FIRLATMA TOPU FIRLATMA TOPU
1000 M 1000 M
YÜKSEK ATLAMA YÜKSEK ATLAMA
5X80 M 5X80 M

30-TAF Turkcell Küçükler Atletizm Festivalinde  (n) puan sistemi kullanılacaktır.
31-Puan eşitliği halinde (n) puan sistemine göre en fazla yüksek puan alan sporcu sayısına göre
eşitlik çözülecektir.
32-Bölge yarışmalarında takımlar 6 sporcudan oluşur.(daha fazla sporcu getirilemez, onaya
yazılamaz)
33-Takımlar her branşta 1 sporcu yarışacaktır. Bir sporcu en fazla iki branşta (bayrak dahil)
yarıştırabilecektir. Örnek 1: 60m- uzun atlama. Örnek 2: Fırlatma topu-5x80 m. Örnek
3:60m-5x80m gibi.
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34-Takozlu çıkışlarda (alçak çıkış koşuları 80m ve 5x60m) sıfır hata kuralı uygulanmayacak, her
sporcu ayrı ayrı iki hatalı çıkış yapabilecektir. Sporcu ikinci hatalı çıkışta diskalifiye edilecektir.
35-Sporculara, Fırlatma Topu branşında 3 hak, uzun atlama branşında ise 4 hak verilecektir.
36-Uzun atlama yarışmasında basma alanının kum havuzuna uzaklığı, koşu yolu üzerinde atlama
havuzunda 1,5 m. uzaklığa ve havuzun kısa kenarına paralel 60 cm. genişliğinde ve 120 cm.
uzunluğunda en çok 2 cm. kalınlığında beyaz toz (kireç ve benzeri) dökülerek bir basma alanı
oluşturulacaktır. Bu alan önünden veya gerisinden yapılan atlayışlar geçerli sayılmayacaktır. Ölçüm
ayak izinin ucundan kum havuzuna yakın kısmından yapılacaktır. Sporculara Uzun atlamada koşu
yolu 20m ile sınırlandırılacaktır.
37-Yarışmalarda kontrol odası uygulaması yapılacaktır. Sporcular kontrol odasına yarışma
saatinden (koşu branşlarında 15 dakika, atma ve atlama branşlarında 30 dakika) önce alınacaktır.
38- 5x80 m bayrak yarışmasında sporcular 30m'lik değişim alanında bayrak değişimini
gerçekleştireceklerdir. 5x80 m bayrak yarışmasında takımın diskalifiye edilmesi halinde 15 dakika
içerisinde tekrar yarıştırılacaktır. Oluşturulan takımda, ilk takımda yer alan sporcular da
yarışabilecektir. Bundan sonraki diskalifiyeler için yeni bir imkân tanınmayacaktır.
39-Yüksek atlama başlangıç ve ara yükseklikleri aşağıdaki gibi uygulanacaktır.
KIZLAR YÜKSEK ATLAMA
1.00 +10 1.20 +5 1.40 +3
 
ERKEKLER YÜKSEK ATLAMA
1.10 +10 1.30 +5 1.45 +3
 
40-Fırlatma Topu: Bu branşta atletlerin ileride cirit atma branşında yarışacakları ve bu branşın
temel öğretiminin kavratılması düşünülerek, atışlar Uluslararası Cirit Atma Kuralları ve açısı
dâhilinde yapılacaktır. Fırlatma Topu ağırlığı 80 gr, çevresi 18-18,5 cm olacaktır.
41-1000 m yarışması kulvarsız koşulacak olup; yay çizgisi üzerinden başlatılacaktır.
MALİ KONULAR
42-Yarışmalarla ilgili olarak görevlendirilecek hakem ve personel ücretleri Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğünün 2018 yılı Atletizm giderleri maddesinden ödenecektir.
43-Yarışmalarda dereceye giren takımlara kupa, ferdi sporculara madalya verilecektir.
44-Bu talimatta yer almayan konularda karar verme yetkisi, yarışmalar koordinatörü  Spor İl
Müdürlüğüne aittir.
45-Bu Talimat görevlilere emir yerine geçerlidir.
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Ökkeş DEMİR
İl Müdürü

 
Dağıtım:
Gereği:
EFELER GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR
İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE
Atatürk Spor Salonu Tesis Amirliğine
İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

T.C.
AYDIN VALİLİĞİ

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Sayı :23789385-120.01-E.246893 12.04.2018
Konu :TAF Küçükler Atletizm Festivali

Talimatı

5 / 5

Adres: Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:67 Efeler/AYDIN
Telefon : (0256) 213 11 66  Belgegeçer: (0256) 212 20 94
Elektronik Ağ: http://aydin.gsb.gov.tr  e-posta: aydin@gsb.gov.tr

Bilgi için:Ümit COŞKUN
Sportif Eğitim Uzmanı

Not: Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


