
                                        TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 

                                                        2021 SEZONU 
                  TÜRKİYE MARATON ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 

 

YARIŞMA TARİHİ VE YERİ 21 ŞUBAT 2021 - TRABZON 

 YARIŞMA KAYIT LİNKİ  

YARIŞMA KAYIT SON TARİH VE SAATİ 18 ŞUBAT 2021 SAAT:17:00 

YARIŞMA TEKNİK TOPLANTI TARİH VE YERİ 
20 ŞUBAT 2021 Saat:17:00 Hamamizade İhsan Bey Kültür 
Merkezi - TRABZON 

 

GENEL KONULAR  : 

 

1. Türkiye Maraton Şampiyonası, Atletizm Federasyonu yarışma talimatı, WA yarışma kurallarına ve bu 
statüde yer alan özel hükümlere uygun olarak 21 Şubat 2021 tarihinde Trabzon’da düzenlenecektir. 

2. TAF Yarışma Talimatı hükümleri uyarınca;  
- Yarışmalara 2001 ve daha aşağı doğumlu sporcular katılabilir. 
- 2002 ve daha küçük doğumlu sporcular yarışmaya katılamaz. 

3. Sporcular yarışmalara 2021 yılı vizeli lisansları ile katılacaklardır. Lisans kontrolleri temassız olarak 
yapılacak olup, kulüp ya da ferdi lisansı olmayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır. Lisansının 
vizesi yapılmamış ve lisansı olmadan yarışmalara katılanların tespit edilmesi durumunda disiplin 
kuruluna sevk edilecektir. 

4. Yarışmalar uluslararası takvimde yer almakta olup, yabancı uyruklu sporcuların da katılımına açıktır. 
Yabancı uyruklu sporcular, kayıt esnasında pasaportlarını ibraz edeceklerdir. 

5. Türkiye Maraton Şampiyonası ile ilgili sağlık, güvenlik, ulaşım, yarışma parkuru hazırlıkları aynı 
tarihte Trabzon Yarı Maratonu organizasyonunu düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yapılacaktır. 

6. Türkiye Maraton Şampiyonası Trabzon Yarı Maratonu organizasyonu ile birlikte düzenleneceği için 
katılımcılar organizasyon tarafından belirlenen miktardaki katılım ücretini yatırmaları gerekmektedir. 

7. Yarışmaya katılacak sporcuların kayıtlarını yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar verilen link 
üzerinden yapmaları gerekmektedir. 

8. Yarışma sonuçlarına göre erkeklerde 2:15:00 ve aşağısı, kadınlar için 2:40:00 ve aşağısında koşan 
sporcular federasyonumuzun olimpik kadro kamp ve yarışma olanaklarından 1 Haziran 2021 tarihine 
kadar yararlanacaklardır. 

9. Yarışmaya, yabancı sporcularda erkekler için 2:20:00, kadınlar için 2:40:00 ve aşağısında derecesi 
olanlar ve bu derecelerini son üç yıl içerisinde gerçekleştirmiş olan sporcular katılabilecektir. 

10. Yarışma, TC kimlik sahibi erkek sporcularda en fazla 80 sporcu, kadınlarda en fazla 40 sporcu, 
yabancı sporcularda ise 50 erkek sporcu ve 30 kadın sporcu olmak üzere toplam 200 sporcu katılımı 
ile sınırlandırılmıştır. 

11. Maraton için bitirme zamanı 3:30:00 olarak belirlenmiştir. Parkur kademeli olarak trafiğe açılacak 
olup, bu zaman dilimi sonrasında parkuru henüz tamamlamamış olan sporcular kaldırımdan 
koşmaya devam edebilir fakat tasnifte yer alamazlar. 

12. Yarışmada zaman ölçümü chip sistemi ile yapılacaktır. Chiplerin dağıtımı yarışmadan bir gün önce 
teknik toplantı öncesinde saat:15:00’a kadar yapılacaktır. 

13. Göğüs numaraları Yarı Maraton erkekler için siyah, kadınlar için beyaz zemin, Maraton yarışmasında, 
erkekler için mavi, kadınlar için kırmızı zemin üzerine olacak şekilde organizasyon tarafından 
hazırlanacaktır. 

14. Sporcular organizasyon tarafından Covid-19 ile ilgili alınan tedbirlere uyacaklardır.  
15. TC kimlik sahibi ve geçici kimlik belgesi ile Türkiye’de yaşayan sporcular kayıt sırasında HES kodlarını 

mutlaka sisteme gireceklerdir. Riskli kategoride olduğu tespit edilen sporcular yarışmaya 
alınmayacaktır. 

16. Yabancı uyruklu katılımcıların teknik toplantıda, son 0-72 saat içerisinde yapılmış PCR test 
sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. 



      
 TEKNİK KONULAR   : 
 

1. Türkiye Maraton Şampiyonası 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota verme yeterliliğindedir. 
2. Yarışmalara katılacak yabancı sporcuların ülke federasyonlarından, yarışmaya katılacaklarına dair 

bilginin federasyonumuza ulaştırılması gerekmektedir. 
3. Parkur üzerinde kuralda belirtildiği şekilde su ve özel içecek istasyonları olacaktır. Çeşitli noktalarda 

da tuvalet istasyonları bulunacak ve buralar parkur üzerinde yönlendirmelerle gösterilecektir. 
4. İçecek/yiyecekler organizatör tarafından temin edilecektir. Sporcuların kendi içecek/yiyeceklerini 

temin etmelerine izin verilir. Bu durumda sporcu içecek/yiyeceklerin hangi istasyonda hazır olacağını 
bildirecektir. Sporcunun sağladığı içecek/yiyecekler, sporcu veya sporcu temsilcisi tarafından 
verildiği andan itibaren, Organizatörler tarafından tayin edilen görevlilerin denetimi altında 
tutulacaktır. Bu görevliler, içeceklerin tahrip edilmemesini veya değiştirilmemesini sağlamalıdır. 
(World Athletics TR55.8.4) 

5. Organizasyon Kurulu, bariyerlerle, masalarla ya da zemini işaretleyerek içecek/yiyeceklerin alınacağı 
alanı belirleyecektir. Bu alan ölçülen parkurla aynı hat üzerinde olmamalıdır. İçecek/yiyecekler 
kolayca erişilecek şekilde yerleştirilmeli veya yetkili görevliler tarafından sporcuların ellerine 
verilmesi sağlanabilir. Bu görevliler belirlenmiş alan içerisinde olmalı, yarışma alanına girmemeli ve 
hiçbir sporcuyu engellememelidir. Hiçbir görevli hiçbir koşulda içecek/yiyecek alırken sporcunun 
yanında koşamaz. (World Athletics TR55.8.5) 

6. Sporcu, yarışın başlangıcından itibaren taşınmış ya da resmi bir istasyondan alınmış olması kaydıyla, 
içecek ve yiyeceğini elinde ya da vücuduna bağlı olarak taşıyabilir.(World Athletics TR55.8.7) 

7. Herhangi bir sağlık problemi veya yarış sorumlularının yönlendirmesi haricinde sporcu, resmi 
istasyonlar dışında bir yerden içecek/yiyecek temin eder veya başka bir sporcuya ait içecek/yiyeceği 
alırsa, ilk olarak Başhakem tarafından sarı kart ile uyarılacaktır. İkinci hatada Başhakem kırmızı kart 
göstererek sporcuyu diskalifiye edecektir. Bu durumda sporcu derhal yarışma alanını terk etmelidir. 
(World Athletics TR55.8.8)  
Not: : Bir sporcu, yarışın basından itibaren taşıyor olmak veya resmi istasyondan almış olmak 
kaydıyla başka bir sporcuya içecek/yiyecek verebilir veya başka bir sporcudan içecek/yiyecek alabilir. 
Ancak, bir sporcunun bir veya daha fazla sporcuya sürekli olarak içecek/yiyecek vermesi haksız 
yardım olarak görülebilir ve bu sporcuya uyarı verilebilir ve / veya bu sporcu diskalifiye edilebilir. 

8. Yol yarışlarında sporcu, kat edilecek mesafeyi azaltmaması şartıyla, görevlinin izni ve denetimi 
altında parkuru terk edebilir. (World Athletics TR55.9) 

9. Eğer Başhakem, bir Hakemin veya Yardımcı Hakemin raporu üzerine ya da başka bir şekilde bir 
sporcunun parkuru terk ederek kat edilecek mesafeyi kısalttığından emin olursa, o sporcuyu 
diskalifiye edecektir. (World Athletics TR55.10) 

 
MALİ KONULAR VE ÖDÜL : 
 
10. Yarışma sonrasında sıralamada ilk yirmi sırada yer alan erkek sporcular ile ilk on beş sırada yer alan 

kadın sporcuların harcırahları Türkiye Atletim Federasyonu tarafından ödenecektir. Yarışmalara 
katılacaklar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alacakları onaylı isim listelerini Federasyon 
görevlisine vermeleri gerekmektedir. (silinti, kazıntı ve isim ilavesi yapılmış listeler kabul 
edilmeyecektir.) 

11. Erkek sporcularda 2:25:00 ve aşağısında, kadın sporcularda 2:45:00 ve aşağısında bitirme zamanı 
olan sporcular harcırah almaya hak kazanacaklardır. Bu zamandan daha fazla sürede bitirme zamanı 
olan sporcular ilk üç sırada yer alsalar da harcırah alamazlar. 

12. 1-3 Sporcusu barajı geçen ilin 1 antrenörüne,  
4-6 sporcusu barajı geçen ilin 1 antrenör, 1 temsilcisine,  
7-10 Sporcusu barajı geçen ilin 2 antrenör, 1 temsilcisine,  
11-15 Sporcusu barajı geçen ilin 3 antrenör, 1 temsilcisine,  
16 ve daha fazla sporcusu barajı geçen ilin 4 antrenör, 1 temsilcisinin, yukarıdaki tabloda harcırahları 
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından ödenecektir. 

13. Harcırah baraj derecelerini geçemeyen sporcular ile antrenör ve temsilcilerinin kanuni harcırahları 
bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri’nin bütçe imkânları dâhilinde (Resmi yarışma 
sonuçlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine teslim etmeleri kaydı ile ) ödenecektir. 



14. Harcırah ödemesinde sporcuların ikamet ettikleri iller dikkate alınacak olup, sezon içinde 
ikametlerini gerçeğe uygun olmayan, değişik illerden beyan eden sporcular hakkında disiplin 
soruşturması açılacaktır. 

15. Yarışmaya iştirak edecek kafilelere yapılacak otobüs ödemelerinde Federasyonumuzun 
uygulamadaki en son rayiç bedelleri dikkate alınacaktır. 

16. Yarışma mahalline 800km ve daha uzak mesafeden gelenlere bir günlük fazla ödeme yapılır. 
17. TC kimlik sahibi erkek sporcular için 2:11:30 ve aşağısında koşanlar 10000TL bonus para ödülü 

kazanacaklardır. 
18. TC kimlik sahibi kadın sporcular için 2:29:30 ve aşağısında koşanlar 10000TL bonus para ödülü 

kazanacaklardır.  
19. Erkelerde ve kadınlarda U23 Türkiye rekorunu kıran (Erkekler - 2:17:26), (Kadınlar - 2:47:04) 

sporculara 5000TL bonus para ödülü verilecektir. 
20. Türk sporcular sıralama ödülleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

TÜRK SPORCULAR SIRALAMA ÖDÜLLERİ  

SIRA 
NO 

ERKEKLER  

 

SIRA 
NO 

KADINLAR 

 
1 10000TL 1 10000TL 

2 8000TL 2 8000TL 

3 6000TL 3 6000 TL 

 

 
21. Genel sıralama ödülleri aşağıdaki gibi olacaktır. 

 

GENEL SIRALAMA ÖDÜLLERİ  

SIRA 
NO 

ERKEKLER  

 

SIRA 
NO 

KADINLAR 

 
1 10000TL 1 10000TL 

2 8000TL 2 8000TL 

3 6000TL 3 6000TL 

 

 
22.  TC Kimlik sahibi sporcular 13. 14. 15. Madde ile 21. Maddede belirtilen ödüller ile birlikte Genel 

sıralamadaki durumlarına göre hangisi daha yüksekse o ödülden faydalanacaklardır. 
23. Genel sıralamada ilk üç sırada yer alan kadın ve erkek sporcular için kürsü madalyaları ile Türk 

sporcular arasında ilk üç sırada yer alan kadın ve erkek sporcuların madalyaları Atletizm 
Federasyonu Başkanlığı tarafından verilecektir. 

24. Türk sporcuların kürsü madalyası için yarışmayı erkeklerde 2:26:00, kadınlarda ise 2:53:00 ve daha 
aşağı sürede tamamlamaları gerekmektedir. 

25. Başvurular Atletizm federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi “uluslararası Trabzon Yarı 
Maratonu” sayfasında ortak olarak yapılacaktır. Katılım ücreti 100TLdir. 
 
Yarışmaların teknik konularından, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından görevlendirilen Teknik 
Delege sorumludur. Yarışmalar sırasında meydana gelecek teknik konulardaki anlaşmazlıklar Teknik 
Delege tarafından çözümlenecektir. 

 

TEKNİK DELEGE: 
Teknik Delege :  Mustafa AKYAVAŞ    
Telefon            :  05313863176 
 
ORGANİZAYON SORUMLUSU 
Adı Soyadı : Ayhan PALA 
Telefon      :05055424927 



       


