TÜRKİYE ATLETİZM FEDERASYONU 2023 SEZONU
43. ULUSLARARASI TRABZON YARI MARATONU - 10.548 M KOŞUSU HALK KOŞUSU ( 3.703 M ) - ÇOCUK KOŞUSU (1.030 M)
STATÜSÜ

YARIŞMA TARİHİ VE YERİ

26 ŞUBAT 2023 – TRABZON

YARIŞMA KAYIT LİNKİ
YARIŞMA KAYIT SON TARİH
VE SAATİ

www.trabzonyarimaratonu.com

YARIŞMA TEKNİK TOPLANTI
TARİH VE YERİ

24 ŞUBAT 2023 SAAT:17:00
25 ŞUBAT 2023 Saat:18:00 Trabzon
Ortahisar Yenimahalle Maraton Expo
Alanı

GENEL KONULAR :
1. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 10.548M koşusu Atletizm
Federasyonu,
2. WA yarışma, teknik kurallarına ve bu statüde yer alan özel hükümlere
uygun olarak 26 Şubat 2023 tarihinde Trabzon’da düzenlenecektir.
3. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 10.548M koşusu uluslararası
takvimde yer almakta olup yabancı uyruklu sporculara da açık
olacaktır. Yabancı uyruklu sporcular, kit dağıtımı esnasında
pasaportlarını ibraz edeceklerdir.
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4. Yarışma Talimatı hükümleri uyarınca;
- Yarı maraton ve 10.548M koşusuna 2005 ve daha büyük doğumlu
sporcular katılabilir.( Yarı Maraton ve 10.548M koşusunda 18-34
yaş normal kategori, 35 yaş üstü master kategori olarak
değerlendirilecektir ).
- Halk koşusuna 2010 ve daha büyük doğumlular katılabilir.
- Çocuk koşusuna 1.kategori 2011-2013 / 2.kategori 2014-2016
doğumlu çocuklar katılabilirler
5. Sporcular 25 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 10:00/17:00 arası yarış
kitlerini Trabzon Ortahisar Yenimahalle de Maraton için oluşturulan
expo alanından alacaklardır.
6. Halk koşusu ve çocuk koşularına katılım için “ Herhangi bir sağlık
sorunum yoktur ” ibareli muvafakatnameyi imzalayarak yarışmaya
katılabilirler.
7. Yarışmanın sağlık, güvenlik, parkur ve sevk-idaresi organizasyonu
düzenleyen Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacaktır.
8. Yarışmaya katılacak sporcuların kayıtlarını ilanda belirtilen tarih ve
saate kadar verilen link üzerinden yapmaları gerekmektedir.
9. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10.548M koşusuna katılan tüm
sporcular organizasyonun sunduğu taahhütnameyi imzalayıp çip ve
göğüs numarası alabilir. (Halk Koşusu ve Çocuk Koşusuna katılanlar
sadece göğüs numarası alacaktır.)
10. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10.548M koşusu, Halk
Koşusu ve Çocuk Koşusuna katılım hakkı kişiseldir. Yarış numaraları ve
katılım hakları bir başka sporcuya devredilemez.
11. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maraton ve 10.548M yarışmasına
katılan sporcular, organizasyon komitesinde anlaşma yapılan otellerde
konaklama sağlayabilirler. (konaklama ücreti katılımcılara aittir)
Katılımcılar anlaşmalı otel isimlerini internet üzeri yaptıracakları kayıt
esnasında sistemden görebilirler.
12. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10.548M, Halk ve Çocuk
koşusu kayıtları 24 Şubat 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar
trabzonyarimaratonu.com sitesinden yapılacaktır.
13. Teknik toplantı 25 Şubat 2023 saat 18.00’de Trabzon Ortahisar
Yenimahalle maraton expo alanında yapılacaktır. Teknik toplantı
sonrasında kayıt kabul edilmeyecektir.
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14. Yarışma günü kesinlikle çip ve göğüs numarası dağıtımı
olmayacaktır.
15. Yarışma süresince yarışma parkuruna görevli araçların dışında araç
alınmayacaktır.
TEKNİK KONULAR:
1. Yarı Maraton 21.1km olup tüm yarışmacılar aynı mesafeyi
koşacaklardır. Yarışma sonunda ferdi sıralama yapılacaktır.
2. Halk Koşusu çıkışı 09.00’da, Yarı Maraton – 10.548M çıkışı 09.30’da
Çocuk koşusu 13:00 ‘de verilecektir.
3. Yarı maraton Cuttoff süresi 3 saat olup bu süreyi aşan sporcular sonuç
listesinde diskalifiye (DQ) olarak görünecek, süresi ve sıralaması
olmayacaktır.
4. Atletizm İl Temsilciliği yarışmaların bitiminde yarışma sonuçlarını yazılı
ve elektronik ortamda kayıt altına alarak hakem çizelgeleri ile birlikte
Teknik delegeye teslim edecektir.
5. Halk Koşusunda katılım serbest olup ikametgâh zorunluluğu
aranmayacaktır.
6. Yarı Maraton Yaş grupları: 18 – 34 yaş normal kategori,
Master Kadınlar: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69;
70-74;75 ve üstü
Master Erkekler: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69;
70-74;75 ve üstü
10.548M koşusu yaş grupları: 18 - 34 normal kategori,
Master Kadınlar: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 7074;75 ve üstü
Master Erkekler: 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69;
70-74;75 ve üstü
Çocuk Koşusu Yaş grupları:
2011-2013 / 2014-2016

MALİ KONULAR VE ÖDÜL:
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1. Halk Koşusu ve çocuk koşusuna katılım ücretsizdir.
2. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu ve 10.548M koşusuna katılım
ücreti erken kayıt 31 ARALIK 2022’ye kadar 150 TL, sonraki kayıtlar 200
TL olarak alınacaktır.
3. Ücretler sistem üzerinden kayıt yaptırırken ilgili hesap numarasına
yatırılacaktır. (kayıt yaptıranların sigorta işlemleri Atletizm
Federasyonu aracılığıyla yapılacağından herhangi bir nedenden ötürü
yarışmaya katılamayıp ücret iadesi isteyenlere ücretleri
ödenmeyecektir)
4. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra kesinlikle kategori değişikliği
yapılmayacaktır.
5. 10.548M de genel tasnif ve yaş grupları sıralaması yapılacaktır. Sadece
genel kategoride dereceye giren ilk on erkek ve kadın sporculara para
ödülü verilecektir.
10.548M yaş gruplarında ilk üç sırayı alan kadın ve erkek sporculara
sadece kupa verilecek olup nakdi ödül verilmeyecektir.
6. Yarı maratonda ilk beş kadın-erkek Türk sporculara ayrı sıralama
yapılacak ve nakdi ödül verilecektir.
7. İki farklı kategoride para ödülü kazanan sporcular sadece bir
kategoride en yüksek miktardaki para ödülünü alacaktır. Ödenmeyen
para ödülüne ait kategoride aşağıdan yukarıya doğru kaydırma
kesinlikle yapılmayacaktır.
8. Yarı Maraton rekorunu kıran sporculara özel para ödülü verilecektir.
9. 43.Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 10.548M koşusu, Halk Koşusu
ve Çocuk Koşularında yarışı 61. sırada bitiren sporculara Trabzonspor
forması hediye edilecektir
10. Halk koşusunda sadece genel kategoride dereceye giren ilk on
erkek ve kadın sporculara para ödülü verilecektir.
11. Çocuk koşusunda 2011-2013 / 2014-2016 doğumlu çocuklar
kategorilerinde birinci gelen erkek ve kadın çocuklara kupa- bisiklet,
ikinci gelen sporculara kupa-forma ve üçüncü gelen kadın ve erkek
çocuklara kupa - top ödülü verilecektir.
12. Çocuk koşusunda yarışa katılan çocuklara satranç takımı ayrıca
yarışı bitiren çocuklar arasında kura çekimi yapılarak 20 bisiklet
verilecektir.
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13. Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödülleri yarışma
sonrasında START-FİNİSH noktasında saat 14:00 ‘da yapılacak ve
ödüller Trabzon Büyükşehir Başkanlığı tarafından verilecektir.
14. Nakdi ödülü kazanan sporcular ödüllerini kupa ödül töreninden
sonra imza karşılığı elden teslim alacaktır. Bu esnada kimliklerini ibraz
etmeleri zorunludur.
15. Ödül almaya hak kazanan tüm sporcular WA yarışma kuralları
gereğince ödül törenine kendileri katılmak zorundadır. Ödül
törenine katılmayan sporcuların ödülleri verilmeyecektir.
16. Bütün kategorilerde dereceye giren ilk üç sporcuya kupa
verilecektir.
17. Yarışma statüsünde idari, teknik ve mali konularda yazılı olmayan
hallerde karar vermeye Organizasyon Komitesi yetkilidir.

TEKNİK DELEGE:
Teknik Delege
Telefon

: AHMET ALTUN
: 0531 384 21 76

ORGANİZAYON SORUMLUSU
Adı Soyadı
: Özgür KARA
Telefon
: 0534 068 48 32
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