V. 01.01.2016

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU - MERKEZ HAKEM KURULU
SEZON İÇİ YOL YARIŞLARINDA UYGULANACAK YARIŞ CEZA YÖNETMELİĞİ
1.- Kulüpler sporcu kayıtlarını internet üzerinden yapacaklardır. Teknik toplantılarda sporcu kaydı kesinlikle yapılmayacaktır.
2.- Sporcular, sezonun ilk yarışında koştukları kategoride sezon sonuna kadar koşmak zorundadır, sezon içinde hiçbir sporcunun kategori
değiştirmesi kabul edilmez. Ulusal yarışlarda kulüplerde bulunan yabancı sporculara ulusal lisans bulundurma zorunluluğu getirildiğinden,
yabancı sporcular ulusal lisans ibraz etmek zorundadırlar.
3.- Tüm yarışlarda sporcuların, üzerinde reklâm taşıyan forma ve mayo giymeleri yasaktır. Reklâm alan kulüpler, Federasyondan alınmış onay
yazısını her yarışta yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Gerekli görüldüğünde yarış komiseri herhangi bir zamanda bu onay yazısını kulüp
yetkilisinden kontrol için talep edebilir. Sporcular temsil ettikleri kulüplerin formalarıyla; ferdi sporcular ise düz (tek) renk formayla koşmak
zorundadırlar. Kurala uymayan sporculara start verilmez.
4.- Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde standart ölçülere uymayan bisikletlerle yarışa gelen bisikletçilere start verdirilmeyecektir.
Yol yarışlarındaki dişli tahdidi
Yıldızlar A: 7,01 m (tavsiye edilen 52*16)
Yıldızlar B: 6.10 m (tavsiye edilen 46*16)
Gençler : 7.93 m (tavsiye edilen 52*14)
5.- Tüm yarışlarda sporcular, start yerine yarıştan en az 30 dakika önce geleceklerdir.
6.- Tüm yarışlarda sporcuların start çizgisindeki dizilişleri takım halinde olacaktır.
7.- Start alanında Milli Takım kıyafetleriyle dolaşan, takım yöneticisi, antrenörü ve sporculara ceza yönetmeliğinin 34. maddesi uygulanacaktır.
8.- Yarışma parkurunda herhangi bir müsabaka devam ederken ısınarak, başka amaçlarla bisikletli veya bisikletsiz dolaşarak, müsabakayı ve
yarışan sporcuları tehlikeye atan takım yöneticisi, antrenörü ve diğer sporculara gerekli cezalar uygulanacaktır.
9.- Sırt numaraları kurallara uygun olarak ve aralarında 4 cm boşluk bırakılarak belin sağ ve sol kısımlarına olmak üzere 2 adet takılacaktır. Tek
sırt numarası ile start yerine gelen sporculara start aldırılmayacaktır. (Zamana karşı yarışlar hariç)
10.- Yarış sırasında tüm sporcular, antrenörler ve takım yöneticileri centilmenlik içinde davranacaklardır. Yarış öncesi, sonrası ve esnasında
birbirleriyle fiziksel darp, küfürleşme, itme, çekme gibi hareketlerde bulunanlara UCI ve MHK nin cezai kuralları uygulanacaktır.
11.- Yol yarışlarında konvoy düzenine kesinlikle uyulacaktır. Konvoy düzenini takip etmeyen, tehlikeli araç kullanarak konvoydaki ve çevredeki
sivillerin güvenliğini tehlikeye atanlara UCI ve MHK nin cezai kuralları uygulanacaktır.
12.- Yol yarışlarında su ve gıda yardımları kurallara uygun şekilde yapılacaktır. Yarış komiserinin teknik toplantıda bildirdiği kurallar aynen
uygulanacaktır.
Takım araçlarındaki takım antrenörlerinin yarış esnasında kendi sporcuları çağırmadan yanlarına gitmeleri, gitmeye teşebbüs etmeleri, yarış
komiserinden bu yönde izin istemek için yarış komiseri aracının yanına gelmesi yasaktır.
Yarış sırasında elini havaya kaldıran sporcu, grubun arkasına kalarak hakem aracının gerisinde kendi takım aracından yardım veya taktik alabilir.
Gıda ve su yardımlarında, yardımlar hakem aracının gerisinde sporcuların talep etme önceliğine göre takım takım yapılacak olup, bir defada bir
takıma ait sporcular yardım alacaktır, bu esnada diğer takım araçları sıralarını bekleyecektir. Takım aracı yanında gıda ve su yardımı alan bir
sporcunun yardım süresi 60 saniye ile sınırlıdır. Gıda ve su yardımı alan sporcunun araca tutunması kesinlikle yasak olup tutunulması
durumunda cezai müeyyide uygulanacaktır.
Teknik arıza yardımı veren takım aracı olması durumunda ise, teknik yardım yapan takım aracı yarış komiseri aracından daha da geriye kalarak,
araya su ve gıda yardımı yapabilecek bir takım aracı kadar mesafe bırakacaktır.
13.- Yol yarışlarında özellikle son 1 km içindeki sporcular arasında olacak her türlü gayri nizami söz ve davranış, hakemler tarafından en ağır
şekilde UCI ve MHK nin kurallarına göre cezalandırılacaktır.
14.- Takım halinde yarışa katılanlardan antrenörler veya ferdi olarak yarışa katılanlar kendileri olmak üzere;
herhangi bir nedenden dolayı yarışı bırakan sporcu, yarış sırasında en kısa süre içinde görevli hakemlere veya süpürge aracı hakemine sırt
numaralarını bildirmek ve sırt numaralarını çıkartmak zorundadırlar. Yarışı bırakan sporcu süpürge aracına binmek zorundadır, ancak
hakemlerden izin aldıktan sonra kendi takım aracına binebilir. Yol yarışlarında zamana giren sporcu araca alınacaktır.
15.- Yarış ile ilgili yapılacak tüm itirazlar, yarış bitiminden sonra en fazla 1 saat içinde yazılı olarak varsa delilleri ile birlikte yarış komiserine
yapılacaktır. Bunun dışındaki tüm sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz için Federasyonun belirlediği ücret Federasyon yetkilisine veya
banka hesap numarasına yatırılacaktır.
16.- 2016 sezonu yarışlarda, takım araçları ile sporcular arasında iletişim sağlayan tüm telekomünikasyon araç ve gereçleri (telsiz, cep telefonu,
pager, hoparlör vb) yasaklanmıştır. Sporcular yarış içinde kamera ile çekim yapamazlar, çekim tertibatı olan sporcuya start aldırılmaz.

17.- Yarış esnasında sporculara bağırarak taktik veya teşvik edici sözleri sadece takım aracında bulunan takım antrenörleri yapabilirler.
18.- Yarış komiseri, aşağıda listelenen para cezalarını uygulayıp uygulamama hakkına sahiptir. Aynı anda hem zaman hem de para cezası içeren
maddelerin uygulamasında tercih kullanarak sadece para veya sadece zaman cezası uygulayabilir. Benzer şekilde para cezalarını yarış komiseri
kendi tercihi doğrultusunda zaman cezasına çevirebilir.
19.- Aşağıda listelenen para cezalarının para birimi, uluslararası yarışlarda İsviçre Frangı, yurtiçi yarışlarda Türk Lirası olarak tanımlanmıştır.
20.- Yarışlarda için uygulanacak detay cezai durumlar aşağıda listelenmiştir.
BRANŞ

YOL

PİST

MÜSABAKA
Elit Erkekler Dünya Şampiyonaları
Dünya Kupası
Majör Turlar
Class 1-5
TR : Büyük Erkekler
TR : Master Erkekler tüm kategoriler

Elit Dünya Şampiyonaları
Elit Erkekler Dünya Kupası
Elit 6 Gün Yarışları
Diğer Elit Müsabakaları
A B C Kategoriler
TR : Büyük Erkekler
TR : Elit Erkekler
TR : Master Erkekler tüm kategoriler

DAĞ BİSİKLETİ

CYCLO-CROSS
1

2
3

4

5

6

İmza kontrolü olmaksızın start
1.1 yarış veya etabın startında
kurallara uymayan bir bisiklet
sunmak(stardart dışında aparat
takmak)
1.2 bir yarışta kurallara uymayan
bisiklet kullanmak
Uygun olmayan materyal giyimi
(madde 1.3.33)
Kask giyimi
3.1 starta kaskı olmayan sporcu
3.2 yarış sırasında kaskını çıkaran
sporcu
Numara, apolet, bisiklet plakası
veya numarası değişik veya kötü
durumda
4.1 bir günlük yarış
4.2 etap yarışı

Kimlik numarası veya plakası
görülmez veya tanınmaz ise
-Bir günlük yarış
-Etap yarışı
Yarış dışı kalındığında bisikletçi
numarasının geri
döndürülmemesi

Elit Bayanlar Dünya Şampiyonaları
-23 Dünya Şampiyonaları
Gençler Dünya Şampiyonaları
Class 6-11
TR : Büyük Bayanlar
TR: Genç Bayanlar
TR : Yıldız Bayanlar tüm kategoriler
TR : Master Bayanlar tüm kategoriler
TR : Genç Erkekler
TR : Yıldız Erkekler tüm kategoriler
Elit Bayanlar Dünya Şampiyonaları
Gençler Dünya Şampiyonaları
Elit Bayanlar Dünya Kupası
Diğer 6 Gün Yarışları
Diğer Yarışlar
Diğer Kategoriler
TR : Büyük Bayanlar
TR : Elit Bayanlar
TR: Genç Bayanlar
TR : U23 Bayanlar
TR : Yıldız Bayanlar tüm kategoriler
TR : Master Bayanlar tüm kategoriler
TR : Genç Erkekler
TR : U23 Erkekler
TR : Yıldız Erkekler tüm kategoriler

Elit Dünya Şampiyonaları
Dünya Kupası
Klas 1

Diğer Klaslar

Start yaptırılmaz

Start yaptırılmaz

Diskalifiye edilir ve 100 TL

Elenir veya diskalifiye edilir ve 30 TL

Start yaptırılmaz

Start yaptırılmaz

Start yaptırılmaz

Start yaptırılmaz

Diskalifiye + 100 TL

Diskalifiye+ 50 TL

Bisikletçi 50 TL
Bisikletçi
İlk ihlal 50 TL
2. ihlal 200 TL
3. ihlal diskalifiye
Bisikletçi
Günlük yarış : 100 TL
Etap İlk ihlal 100 TL
Etap 2. ihlal 200 TL
Etap 3. ihlal diskalifiye

Bisikletçi 30 TL
Bisikletçi
İlk ihlal 30 TL
2. ihlal 50 TL
3. ihlal diskalifiye
Bisikletçi
Günlük yarış : 50 TL
Etap İlk ihlal 30 TL
Etap 2. ihlal 50 TL
Etap 3. ihlal diskalifiye

Bisikletçi 50 TL

Bisikletçi 50 TL

7
8

9

Yönetmeliğe aykırı bir giysi
giymek veya giysiyi çıkarmak
Başka takımın bir bisikletçisine
kuralsız yardım etmek
8.1 bir günlük yarış
8.2 etap yarışı

Hareketli bayrak (Dalgalanma)
9.1 takım arkadaşları arasında
9.1.1 bir günlük yarış
9.1.2 bir günlük yarış

10

9.2 değişik takım bisikletçileri
arasında
9.2.1 bir günlük yarış
9.2.2 etap yarışı
Sprint
10.1 belirlenen hattan çıkmak,
diğer bisikletçileri tehlikeye
sokmak
10.1.1 bir günlük yarış
10.1.2 etap yarışı

10.2 düzensiz sprint
10.2.1 bir günlük yarış
10.2.2 etap yarışı

10.3 Forma çekme
10.3.1 bir günlük yarış
10.3.2 etap yarışı
10.3.3 son km içinde
10.3.4 son etapta
11

İtme
11.1 araç veya motosiklet
tarafından itilme
11.1.1 bir günlük yarış
11.1.2 etap yarışı
11.2 takım arkadaşları tarafından
itme (karışan her bisikletçi için)
11.2.1 bir günlük yarış
11.2.2 etap yarışı
11.3 başka takım bisikletçileri
tarafından itme (iten bisikletçi)
11.3.1 bir günlük yarış
11.3.2 etap yarışı

Bisikletçi 50 TL
Takım idarecisi / lideri 200 TL

Bisikletçi 30 TL
Takım idarecisi / lideri 100 TL

İlgili her yarışçı

İlgili her yarışçı

Diskalifiye+ 200 TL
Her ihlalde 200 TL ve 2’, 5’ ve 10’ zaman cezası
ve 4. İhlalden sonra diskalifiye + 200TL
Diğer lisans sahibi 200 TL
Karışan her bisikletçi

Diskalifiye+200 TL
Her ihlalde 100 TL ve 2’, 5’ ve 10’ zaman
cezası ve 4. İhlalden sonra diskalifiye +
100TL
Diğer lisans sahibi 50 TL
Karışan her bisikletçi

Son km içinde ihlal için : 200 TL + grubun en
sonuna düşüş
Her ihale 200 TL + 10’’.

Son km içinde ihlal için : 100 TL + grubun en
sonuna düşüş
Her ihale 100 TL + 10’’.

Etabın son km’si içindeki ihlale 200 TL + 30’’ ve
grubun arkasına düşüş

Etabın son km’si içindeki ihlale 100 TL + 30’’
ve grubun arkasına düşüş

Diskalifiye + 200 TL
200 TL + 1’

Diskalifiye + 100 TL
200 TL + 1’

Diskalifiye + 200 TL
İlk ihlal : genel klasmanda grubun sonuna düşüş +
200 TL + 30’’

Diskalifiye + 100 TL
İlk ihlal : genel klasmanda grubun sonuna
düşüş + 100 TL + 30’’

2.ihlal : genel klasmanda grubun sonuna düşüş +
50 puan puanlama cezası + 200 TL + 1’

2.ihlal : genel klasmanda grubun sonuna
düşüş + 100 TL + 30’’

3. ihlal : Diskalifiye+ 200 TL

3. ihlal : Diskalifiye + 100 TL

Grubun sonuna düşme + 200 TL
İlk ihlal : grubun sonuna düşme + 200 TL
2. ihlal : etabın sonuna düşme + 200 TL
3. ihlal : Diskalifiye+ 200 TL
Hakem heyeti çok ciddi durumlarda Toplu
finişlerde hakaret,küfürlü hareketlerde sporcu
Diskalifiye + 200 TL

Grubun sonuna düşme + 100 TL
İlk ihlal : grubun sonuna düşme + 50 TL
2. ihlal : etabın sonuna düşme + 100 TL
3. ihlal : diskalifiye + 200 TL
Hakem heyeti çok ciddi durumlarda Toplu
finişlerde hakaret,küfürlü hareketlerde
sporcu Diskalifiye + 100 TL

Bisikletçi 200 TL
Her ihlal 200 TL + 10’’
Diskalifiye + 200 TL
İlk ihlal : 200 TL + 20’’
İkinci ihlal : 200 TL + diskalifiye

Bisikletçi 50 TL
Her ihlal 50 TL + 10’’
Diskalifiye + 100 TL
İlk ihlal : 100 TL + 20’’
İkinci ihlal : 210 TL + diskalifiye

Her ihlal 50 TL
Her ihlal 50 TL + 10’’

Her ihlal 30 TL
Her ihlal 30 TL + 10’’

Her ihlal 50 TL
Her ihlal 50 TL + 10’’

Her ihlal 30 TL
Her ihlal 30 TL + 10’’

200 TL + Diskalifiye

50 TL + Diskalifiye

200 TL + 10’’ ceza

50 TL + 10’’ ceza

Son etap esansında veya 2. ihlalde diskalifiye

Son etap esansında veya 2. ihlalde
diskalifiye

Diğer lisans sporcu (itilen) 200 TL
11.4 bir seyirci tarafından itilme

Bisikletçi 20 TL

Diğer lisans sporcu (itilen) 200 TL
Uyarı

12

13

14

15

16
17

Bir bisikletçi veya idareci/ takım
lideri arabası tarafından kasten
engelleme (bisikletçi için)
12.1 bir günlük yarış
12.2 etap yarışı

Finiş dönemecinde veya son
km.de başka bisikletçiye yasaklı
yardım
13.1 bir günlük yarış
13.2 etap yarışı

Güzergâhtan kasıtlı olarak çıkma,
tüm güzergahı bisikletle
tamamlamadan dereceye
girmeyi deneme, motosiklet
veya başka bir taşıt ile taşınmayı
kabul ettikten sonra tekrar
yarışa dönme (bisikletçi için)
15.1 Avantaj sağlayacak şekilde
istemeden güzergâhtan sapma
15.2 Yarış sırasında bisikletçinin
yarış parkuruna dâhil olmayan
kaldırım veya yürüme yolları gibi
sivil insanların olduğu yerlere
girmesi
Kapalı durumdayken demiryolu
geçidinden geçmek
Aldatma, aldatmaya teşebbüs,
farklı takım bisikletçileri
arasında anlaşma (şike)
17.1 bir günlük yarış
17.2 etap yarışı

Kendi takım aracına tutunan
sporcu

200 TL + Diskalifiye
İlk ihlal : 200 TL + 10’’

50 TL + Diskalifiye
İlk ihlal : 50 TL + 10’’

2. ihlal : 200 TL + diskalifiye

2. ihlal : 50 TL + 10’’

Etabın son 1 km’de ihlal : 200 TL + 30’’ + etabın
sonuna düşme

Etabın son 1 km’de ihlal : 100 TL + 30’’ +
etabın sonuna düşme

1 ile 10. derece arasındaki bisikletçilere ihlal ve
Son etapta ihlal : 200 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi : 1000 TL

1 ile 10. derece arasındaki bisikletçilere
ihlal ve son etapta ihlal : 100 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi : 200 TL

200 TL + diskalifiye
200 TL +etabın sonuna düşme

100 TL + diskalifiye
100 TL + etabın sonuna düşme

2. ihlal veya son etapta ihlal durumunda 200 TL +
diskalifiye

2. ihlal veya son etapta ihlal durumunda
100 TL + diskalifiye

200 TL + diskalifiye

100 TL + diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

Bisikletçi: 200 TL + Diskalifiye

Bisikletçi: 100 TL + Diskalifiye

Diskalifiye

Diskalifiye

200 TL + Diskalifiye
İlk ihlal :200 TL

100 TL + Diskalifiye
İlk ihlal :100 TL

2. ihlal veya son etapta ihlal : 200 TL + 10’ ceza +
diskalifiye

2. ihlal veya son etapta ihlal : 100 TL + 10’
ceza + diskalifiye

Yetkili veya refakatçi olsun herhangi bir diğer
lisans sahibi 200 TL + diskalifiye
Bisikletçi : 200 TL + diskalifiye
Takım idareci veya lideri : 5000 TL

Yetkili veya refakatçi olsun herhangi bir
diğer lisans sahibi 100 TL + diskalifiye
Bisikletçi : 100 TL + diskalifiye
Takım idareci veya lideri : 1000 TL

Bisikletçi : 200 TL + diskalifiye
Araçtan sorumlu diğer lisans sahibi : 2000 TL

Bisikletçi : 100 TL + diskalifiye
Araçtan sorumlu diğer lisans sahibi : 500 TL

Bisikletçi : 30 TL

Bisikletçi : uyarı

Bisikletçi : 50 TL
İlk uyarıya uyulmaz ise diskalifiye
Araçtan sorumlu kişiye : 200 TL
Bisikletçi : her ihlalde 50 TL + 20’’
Araçtan sorumlu kişiye : 200 TL

Bisikletçi : 30 TL
İlk uyarıya uyulmaz ise diskalifiye
Araçtan sorumlu kişiye : 100 TL
Bisikletçi : her ihlalde 50 TL + 20’’
Araçtan sorumlu kişiye : 100 TL

Bisikletçi : 100 TL
Son 20 km’de ise 200 TL + Diskalifiye
İlk ihlal : 50 TL

Bisikletçi : 50 TL
Son 20 km’de ise 100 TL + diskalifiye
İlk ihlal : ikaz

2. ihlal : 100 TL

2. ihlal : 50 TL

18

19

Diğer motorlu araca tutunan
sporcu
Bir aracın deryalına girme
19.1 kısa süre
19.2 bir müddet
19.2.1 bir günlük yarış
19.2.2 etap yarışı

20

Kural dışı tamir veya sağlık
yardımı
20.1 bir günlük yarış
20.2 etaplı yarış

21
23

Takip eden kısmın araçtan
eğilmesi veya teçhizat uzatması
Yetkisiz yardım
23.1. Bir günlük yarış
İlk 50 km’de
Son 20 km’de

23.2. Etap yarışı
Etabın ilk 50 km’de
Etabın son 20 km’de

24
25
26
27
28

29
30
31

Yardımın kuralsız sağlanması
Yarış esansında araçların
hareketi ile ilgili kuralların ihlali
Resmi bir aracın hareketini
engelleme
Görev yapan bir hakemin TT
aracı veya bir takımca reddi
Yarış esnasında birlik, ulusal
federasyon veya TT aracına
binen bir hakemin terkedilişi
Hakemlerin veya yarış
idarecisinin talimatlarına
riayetsizlik
Kötü davranış
Saldırgan davranış
31.1 bisikletçiler arasında
31.2 herhangi birine karşı

32
33
34

Yarış esansında herhangi bir gıda
maddesini çalmak
Cam kap taşımak
Müsabaka esnasında yarışma
alanında milli takım forması
veya aksesuarları ile dolaşmak

Diğer ihlaller 200 TL

Diğer ihlaller 100 TL

Son 20 km’de ise : 200 TL + grubun sonuna
düşme + genel klasmanda 1’ ceza

Son 20 km’de ise : 50 TL + grubun sonuna
düşme + genel klasmanda 1’ ceza

Diğer lisans sahibi : 200 TL
Takım yöneticisi veya idarecisine
İlk ihlal : 1000 TL
2. ihlal : 2000 TL

Diğer lisans sahibi : 200 TL
Takım yöneticisi veya idarecisine
İlk ihlal : 200 TL
2. ihlal : 500 TL

Bisikletçiye : 200 TL
Bisikletçiye : 1000 TL

Bisikletçiye : 50 TL
Bisikletçiye : 150 TL

Diğer lisans sahibine : 1000 TL

Diğer lisans sahibine : 500 TL

Bisikletçiye : 200 TL

Bisikletçiye : 50 TL

Bisikletçiye : her ihlal : 200 TL + 20’’
3. ihlal 1000 TL

Bisikletçiye : her ihlal : 50 TL + 20’’
3. ihlal 500 TL

Diğer lisans sahibine her durumda : 1000 TL
Bisikletçiye : 50 TL
Diğer lisans sahibine: 200 TL

Diğer lisans sahibine her durumda : 500 TL
Bisikletçiye : 20 TL
Diğer lisans sahibine: 50 TL

Takım aracına: 250 TL

Takım aracına: 250 TL

Bisikletçiye : 50 TL
Diğer lisans sahibine: 100 TL

Bisikletçiye : 20 TL
Diğer lisans sahibine: 100 TL
Takım idaricisi/lideri : 100 TL ve start
aldırmama

Takım idaricisi/lideri : 200 TL ve start aldırmama
Takım idaricisi/lideri : 2000 TL

Takım idaricisi/lideri : 2000 TL

Bisikletçiye : 30 - 100 TL
Diğer lisans sahibine: 100 – 200 TL

Bisikletçiye : 20 - 100 TL
Diğer lisans sahibine: 50 – 200 TL

Herhangi lisans sahibi : 50 – 200 TL

Herhangi lisans sahibi : 50 – 200 TL

her ihlal 200 TL + 1’ ceza
Ciddi durumlarda diskalifiye
Bisikletçi : 200 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi : 5000 TL

her ihlal 100 TL + 1’ ceza
Ciddi durumlarda diskalifiye
Bisikletçi : 100 TL + diskalifiye
Diğer lisans sahibi : 1000 TL

Herhangi bir lisans sahibi : 1000 TL

Herhangi bir lisans sahibi : 300 TL

Herhangi bir lisans sahibi : 50 TL

Herhangi bir lisans sahibi : 30 TL

Sporcu : 100 TL

Kulüp İdarecisi: 250 TL

35

Cam nesne atmak

Herhangi bir lisans sahibi : 100 TL + diskalifiye

Herhangi bir lisans sahibi : 50 TL +
Diskalifiye

36

Yarış bitmeden yarışmacının sırt
numarası ile bitiş çizgisini yarış
yönünde tekrar geçmek

Bisikletçi : 50 TL

Bisikletçi : 30 TL

Resmi seremonilere katılmama
veya sporcu kıyafeti olmadan
seramoniye katılma
37
-Dünya kupası müsabakası

38

Bisikletçiye : 200 TL + ödülün ve dünya kupası
esnasında alınan puanların kaybedilmesi

-Diğer müsabakalar
ETAP YOL YARIŞLARI

Bisikletçiye : 200 TL + ödülün kaybedilmesi

Bisikletçiye : 100 TL + ödülün kaybedilmesi

Verilen lider forması veya bir
parçanın giyimini reddetme

Bisikletçiye : start yaptırmama veya diskalifiye+
200 TL

Bisikletçiye : start yaptırmama veya
diskalifiye+ 100 TL

39

40

41
42

43
44

45

Elenmekten kurtulmak için
numara veya şov amaçlı
davranışlarda bulunma

Bisikletçiye : 200 - 1000 TL

Bisikletçiye : 50 - 200 TL

Bisikletçiye : 100 TL

Bisikletçiye : 30 TL

100 TL ve 12.1.41 deki gibi zaman cezası
Takım idarecisi/lideri : 250 TL
Bisikletçi : 20’’
Takım idarecisi/lideri : 200 TL
Bisikletçi : 100 TL
Organizatör : 500 TL

30 TL ve 12.1.41 deki gibi zaman cezası
Takım idarecisi/lideri : 200 TL
Bisikletçi : 20’’
Takım idarecisi/lideri : 100 TL
Bisikletçi : 30 TL
Organizatör : 150 TL

TAKIM ZAMANA KARŞI YOL
YARIŞLARI
Tüm üyeler bulunmadan takım
başlangıcı
Mesafe ve tur kuralına riayet
etmeyen bisikletçiler

10’ ceza

10’ ceza

Her bisikletçi 100 TL

Her bisikletçi 30 TL

44.1 deryala girme

Her bisikletçi 100 TL ve 12.1.41 ‘deki gibi zaman
cezası

Her bisikletçi 30 TL ve 12.1.41 ‘deki gibi
zaman cezası

Takımın elenmesi + karışan her bisikletçiye 200
TL
takımdaki her bisikletçiye etap klasmanında 1’
ceza + karışan her bisikletçiye 200 TL
Takım idarecisi/lideri : 250 TL
Takımdaki her bisikletçi : 20’’
Takım idarecisi/lideri : 200 TL
Bisikletçi : 100 TL
Organizatör : 500 TL

Takımın elenmesi + karışan her bisikletçiye
50 TL
takımdaki her bisikletçiye etap klasmanında
1’ ceza + karışan her bisikletçiye 50 TL
Takım idarecisi/lideri : 200 TL
Takımdaki her bisikletçi : 20’’
Takım idarecisi/lideri : 100 TL
Bisikletçi : 30 TL
Organizatör : 150 TL

Diskalifiye

Diskalifiye

Bisikletçiye :100 TL

Bisikletçiye :100 TL

Bisikletçiye :100 TL

Bisikletçiye :100 TL

FERDİ ZAMANA KARŞI YOL
YARIŞLARI
Mesafe ve tur kurallarına
uymayan bisikletçiler
40.1 deryala girmek
10 mt’den daha az mesafede
araç takibi
Isınma ve turlarla ilgili koşulların
ihlali

Aynı takım bisikletçileri arasında
itme
45.1 normal yarış
45.2 etap yarışı

46

10 mt’den daha kısa mesafede
araç takibi

47

Isınma ve turlarla ilgili
provizyonların ihlali

48
49
50

CYCLO-CROSS YARIŞLARI
Malzemenin kuralsız değişimi
5.1.43 deki başlama sırasına
uymama
5.1.51 deki menedilen
bisikletçinin devamı

Kriteryum :
- Ara turda start noktasını geçerken veya yarışın herhangi bir noktasında ilk el bırakma
durumda; ilk ihlal, uyarı.
- Yarışın herhangi bir notasında ikinci ihlalinde, 2. uyarı ve 100 TL para cezası,
- Üçüncü ihlal durumunda diskalifiye ve 200 TL para cezası.
- Grup finişlerinde gidon bırakmak diskalifiye ve 200 TL para cezası.
51

Müsabakada tehlikeli bir
biçimde gidondan iki elin
bırakılması

Etaplı yarışlar (etap kriteryum dahil) ve 1 günlük Yol Yarışları :
- Yarış esnasında grup içinde tehlikeli bir biçimde el bırakma 100 TL,
- Finişte arkasındaki sporcu ile 10 saniyeden az fark varken el bırakma 200 TL;
- Grup finişlerinde gidon bırakmak diskalifiye ve 200 TL para cezası.
(not: sporcu gıda vs alma zorunluluğu nedeniyle 2 elini bırakması gerekiyorsa, grubun gerisinde
kalmalıdır).
Ferdi saate karşı : ceza yok

52

53

Haberleşme cihazlarının
kullanımı. (Telsiz,cep
telefonu,müzik çalar)

Müsabaka sırasında kullanılan
çiplerin (elektronik bilgi iletici
ünitelerinin), yarış bitiminde
derhal Federasyon yetkililerine
geri teslim edilmemesi

Start aldırmama, yarış esnasında tespit edilmesi
halinde diskalifiye

Start aldırmama, yarış esnasında tespit
edilmesi halinde diskalifiye

a.- Bir sonraki yarışa tamamen çipsiz gelen sporcuya; start aldırmama + 100 TL & takım
yöneticisine 250 TL. Çipsiz start alan sporcu diskalifiye edilir.
b.- Bir sonraki yarışa, bir önceki müsabakada teslim etmediği çipi ile gelen sporcuya; 50 TL &
takım yöneticisine 200 TL
c.- Yarış sonrası çipini kasıt olmadan unutan sporcu ve takım yöneticisi o sporcunun katıldığı son
yarışı takip eden 2 işgünü içinde bu çipi Bisiklet Federasyonu / Ankara adresine kargo ile
göndermesi durumunda yukarıdaki a veya b maddesindeki cezalar uygulanmaz. (NOT : çip, kargo
ile gönderilecektir, elden teslim edilmeyecektir, kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir).

d.- Yukarıdaki a ve b maddeleri sadece tek bir çip için cezayı içerir. Eğer, takımda 1’den fazla
chip teslim edilmez ise, o zaman;
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Su ve gıda yardımının, yol
yarışlarında tanımlanan km’ler
dışında yapılması ve kriteryum
ve ferdi saate karşı yarışında
yardım
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Su ve gıda yardımının, yol
yarışlarında tanımlanan km’ler
içindeyken yapılması, kriteryum
ve ferdi saate karşı yarışında
yardım
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Son 3 Km de düşme, teknik arıza,
lastik patlaması

57

Ulusal Şampiyonada Saate Karşı
Yarış Çıkış Sıralaması

her bir sporcuya ayrı ayrı 1 çip para cezası + takım yöneticisine çip sayısı x 1, çip sayısı olarak
uygulanacaktır.
Yol yarışları : -İlk ihlalde sporcuya 30” + takım yöneticisine 200 TL
-İkinci ihlalde sporcu diskalifiye+takım aracına 500 TL
Kriteryum : Sporcuya diskalifiye + takım yöneticisine 200 TL
Takım yöneticisinin kendi takımı dışındaki sporcuya yardımı : Sporcuya diskalifiye + takım
yöneticisine 500 TL
Ferdi saate karşı : Sadece kendi takım yöneticisi ise ceza yok, başka takımlardan ise sporcuya 15
sn zaman cezası + diğer takım yöneticisine 500 TL.
Takım yöneticisinin kendi takımı dışındaki sporcuya yardımı :
- İlk ihlalde, sporcuya 30 sn ceza + yardımı yapan takım yöneticisine 200 TL.
- İkinci ihlalde, sporcu diskalifiye + yardımı yapan takım yöneticisine 500 TL.
Ferdi saate karşı : Sadece kendi takım yöneticisi ise ceza yok, başka takımlardan ise sporcuya 15
sn zaman cezası + diğer takım yöneticisine 500 TL.
Bir yol yarış etabının son üç kilometresinde bir düşme, lastik patlaması veya mekanik arızanın
uygun olarak not edilmesi halinde, olaya karışan sporcu veya sporculara kaza sırasında birlikte
sürüş yaptıkları sporcu veya sporcuların zamanları verilir. Bu sporcuların bitiş sıraları birlikte
sürüş yaptıkları sporcu veya sporcuların sıralamadaki yerlerinden hemen sonraya yazılır.
Son üç kilometrede bir düşüşü uygun olarak not edilen sporcu bitiş çizgisini geçemez ise, etapta
son sıraya yerleştirilir ancak kaza sırasında birlikte sürüş yaptığı sporcu veya sporcuların zamanı
verilir.
Takımlar arası kura çekimi yapılır. Kura çekimi sonrası her takım kendi sporcularının çıkış
sıralarını yarış komiserine bildirir.

