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 KIBRIS TÜRK BİSİKLET FEDERASYONU 

LONG BEACH İSKELE YOL YARIŞI TALİMATI 

 

 Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonunun 2020 yılı faaliyet programında yer alan :“ Long 

Beach İskele Yol Yarışı”  13 Eylül 2020 tarihinde Lefkoşa‟da start alacaktır. 

 

Yarışma Adı Long Beach İskele Yol Yarışı 

Yarışın Türü Yol 

Katılım Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu lisansına sahip (Lisans bölümüne bkz.) sporcular ve 

lisanssız (Herkes için Bisiklet) sporcular 

 

HİB katılım şartları:  

1) Kask  

2) Yol Bisikleti  

3) En az 25 yaşında olmak  

4) Yarış öncesi kimlik kartının ibraz edilmesi  

5)  Kayıtlar 12 Eylül 2020 Cumartesi Saat 14:00- 15:00 arası ŞAHSEN yapılmalıdır.    

6) Kayıt için kimlik kartı ibrazı ve HİB sorumluluk belgesinin imzalanması zorunludur. 

7) 2020 yılında KTBF lisansına sahip olan sporcular ve 2019 -2020 UCI  lisansına 

sahip porcular HIB kategorisine KATILAMAZLAR. 

 

 

Tarihi 13 Eylül 2020 Pazar 

Yarış Merkezi Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Ofisi 

Atatürk Stadyumu/Lefkoşa  

 

Start 

 

 

 

 

 

 

Kategorilere 

göre Parkurlar 

Lefkoşa Türk Belediyesi Önü. 

 

07:30: Büyük Erkek/Genç Erkek /Master 1 Erkek /Master 2 Erkek / Yıldız A 

Erkek /Büyük Kadın / HİB Erkek Fodepar (Lefkoşa Türk Belediyesi önü) 
 

09:00: Yıldız B Erkek ve HiB kadın (Master 1Erkek /Master 2 Erkek /Yıldız A Erkek 

/ Büyük Kadın kategorilerinin son sporcusunun geçmesinin ardından) 

(Mağusa istikametine doğru Dörtyol Kavşağı) 

 

 

Sporcuların start çizgisindeki dizilişleri takım halinde olacaktır. Takım araç 

sıralaması teknik toplantıda yarış komiseri tarafından yapılacaktır. Aracı 

bulunmayan ferdi katılımcılar için 1 adet nötral servis aracı 

bulundurulacaktır. 

 

120 km‟lik parkur: Büyük Erkek, Genç Erkek 

63,6 km‟lik parkur: Yıldız A, Büyük Kadın, Master 35+, Master 45+  

23,6 km: Yıldız B, Yıldız Kadın 
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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. 
 

Start yerine lisanslılar yarış start saatinden en az 30 dakika, lisanssız sporcular 60 

dakika önce gelmekle yükümlüdür. 

 

Sporcuların start çizgisindeki dizilişleri takım halinde olacaktır. Takım araç 

sıralaması teknik toplantıda yarış komiseri tarafından yapılacaktır.  

 

 

Not: Yarışlarla ilgili start saatleri, yarış güzergahı, yarış öncesi, sırası ve sonrası 

dikkat edilmesi gereken hususlar ve diğer olabilecek değişiklikler teknik 

toplantıda ayrıntılı olarak bildirilecektir. 

 

 

Kayıtlar Yarış kayıtları  https://ktbf.org/ adresinde belitilen yöntemle 10.09.2020 Perşembe  

Saat 20:00 „ kadar yapılacaktır.  Yarış ödemeleri lisanslı sporcular için en geç 

teknik toplantıdan önce alınacaktır. Yarış giriş ücreti sporcu başına 30 Türk 

Lirası‟dır. Yıldız kategorisinden yarış giriş ücreti alınmaz. Ödeme yapmayan 

sporcu start alamaz.    

 

Teknik Toplantı  12 Eylül  2020 Cumartesi Bisiklet Federasyonu Lokali       Saat: 15:00 

     

 Lisans sahibi takım menejerleri veya görevlileri yarış numaralarını teyit edebilir ve 

teslim alabilir. Sporcuların teyidi, sporcu yarış numaralarının dağıtımı ve takım 

menejerleri / sportif direktörleri toplantısına her takımdan bir menejer veya 

sporcunun katılımı zorunludur. 

 

Vize ve Lisans Sporcuların lisanslı sayılabilmeleri için aşağıdaki şartlar en geç 10 Eylül 2020 

tarihine kadar kendileri veya takımları tarafından karşılanmalıdır: 

1- Takım tescil forumlarının eksiksiz olarak Federasyon‟a iletilmiş olması ve 

Federasyon‟dan tescil onayının alınması, 

 2- Federasyon takımlarının duyurulan aidat ücretini yatırmış olması, 

3- Sporcu lisans çıkarma ve yenileme için gerekli olan belgeri iletmiş olması ve 

Federasyondan lisans onayının alınması, 

4- Sporcu vize çıkarma ve yenileme ücretini yatırmış olması.  

Yukarıdaki koşulları yerine getirmeyen kulüp takımları veya ferdi sporcular 

yarışmalara alınmayacaktır. 

 

https://ktbf.org/
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KATEGORİ 

Ve Zaman 

Baraji 

 

Kategori Yaş Doğum Yılı Dişli Statüsü 
Tavsiye 

Edilen 

 Büyük 19 -34 2001-1986 - - 

Genç 17-18 2003-2002 

 

 

7,93 metre 

 

 

52*14 - 46*13 

Yıldız A 15-16 2005-2004 

 

 

7,01 metre 

 

 

52*16-46*14 

Yıldız B 13-14 2007-2006 
 

6.10 metre 

 

52*18- 46*16 

 

Master 35+ 

 

35-44 

 

1985-1976 

 

- 

 

- 

 

Master 45+ 

 

 

45 ve 

üstü 

 

1975 ve altı 

 

- - 

Büyük Kadın 

 

17 ve 

üstü 

2003 ve altı - - 

Yıldız Kadın 13-16 2007-2004 7,01 metre 52*16-46*14 

 

 1. Yukarıdaki sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak 

kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.  

2. Yukarıda belirtilen kategorilerindeki kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular 

katılabileceklerdir. Kategori açılabilmesi için en az 5 sporcu kayıt tarihine kadar 

kayıt yapmış olması gerekir. Kategorisi açılmayan sporcular bir üst kategoride 

yarışabileceklerdir. 

3. Kadınlar için kategori sayısı en az 3 kişidir. Altında kategori açılmayacaktır.  

4. Sporcular, sezonun ilk yarışında koştukları kategoride sezon sonuna kadar 

koşmak zorundadır, sezon içinde hiçbir sporcunun kategori değiştirmesi kabul 

edilmez.  

5. Yarışta yer alan takımın sporcuları bireysel olarak yarışamazlar. 

 

 

Yarış 

Numaraları 

 

 

1. Yarış esnasında yarış numarası kullanılması zorunludur.  

2. Numaralar güvenli bir şekilde takılmalı ve hiçbir şekilde katlanmamalı, 

gizlenmemeli veya deforme ettirilmemelidir.  

3. Sırt numaraları kurallara uygun olarak ve aralarında 4 cm boşluk bırakılarak 
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Çipler 

 

 

Yarış 

Kıyafetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kask/Aksesuar 

 

 

Disiplin 

Hükümleri 

belin sağ ve sol kısımlarına olmak üzere 2 adet takılacaktır. Tek sırt numarası ile 

start yerine gelen sporculara start aldırılmayacaktır.  

4. Numaralar eksik ise 50 TL ödeyip yeni numara alınmak zorundadır. Yeni 

numara alınması durumunda eski numara sistemden silinir. 

 

1. Çip dağıtımı teknik toplantıda yapılacaktır. Yarış alanında çip dağıtımı söz 

konusu olmayacaktır. 

2. HİB kategorisi için yarış günü saat 07:00 dan  itibaren start alanında kimlik kartı 

karşılığında çip dağıtımı yapılacaktır. Yarış ardından çipler iade edilecektir. 

 

1. Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) kendi sponsorlarına ait baskılı 

formalarıyla yarışacaklardır.  

2. Yarışmacılar bu yönetmelik uyarınca yarışırken, kısa kollu bir forma ve yarış 

şortu veya bir tayttan oluşan bir kılıkta boynundan tamamen orta kısma kadar, 

veya buna benzeyen tek parça kısa bir şekilde bir forma giyinmelidir.  

3. Ferdi yarışan sporcu, herhangi bir takıma (geçmiş yıllarda kullanılmış veya 

kullanılmamış, yerli veya yabancı - milli takım veya şampiyonluk) ait olmayan, 

formayla yarışabilir.  

4. Formalarında sponsor reklamı olanlar, sorulduğu takdirde Federasyona onay 

yazısını ibraz etmek durumundadır.  

5. Sporcuların ve idarecilerin müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini 

giymeleri yasaktır.  

6. Kirli veya düzensiz giyinen sporcular yarışmaya alınmayacaktır. 

 

Yarış esnasında, sürerken, yarışırken veya antrenman yaparken bisiklet sporunun 

doğasına uygun ve sporcunun güvenliğini sağlayacak bir kaska sahip olunması 

zorunludur. 

 

Bu yarış ile ilgili olarak tüm sporcular, kulüpler ile görevli ve yetkililer hakkında 

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır. 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.  

 

Eylemleri nedeni ile Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından idari tedbirli olarak 

Türk Bisiklet Federasyonu Disiplin Kurulu‟na sevk edilen sporcu, teknik adam sağlık 

ekibi çalışanı, yönetici ve diğer ilgililer, haklarındaki tedbir kararı kalkmadan takip 

eden hiçbir resmi müsabakaya katılamazlar.  

 

Yarış Süresince 

Araç Kullanımı 

Yol yarışlarında konvoy düzenine uyulacaktır. Konvoy düzenini takip etmeyen, 

tehlikeli araç kullanarak konvoydaki ve çevredeki sivillerin güvenliğini tehlikeye 

atanlara UCI ve MHK nin cezai kuralları uygulanacaktır. Hakem heyeti yarış 

esnasında bu tür davranışlar sergileyen araçları diskalifiye etme hakkını saklı 

tutar.  
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Sporculara araç camından sarkarak mekanik yardım yapılması kesinlikle yasaktır. 

 

Yarış Anında Su 

Ve Gıda Verme 

1. Yarış sırasında su ve gıda yardımları kurallara uygun şekilde yapılacaktır.  

2. 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.  

3. Yarış sırasında elini havaya kaldıran sporcuya motorize hakemler yardımcı 

olacaktır.  

4. Sporcunun araca tutunması kesinlikle yasak olup tutunulması durumunda 

cezai müeyyide uygulanacaktır.  

5. Teknik yardım yapan takım aracı yarış komiseri aracından daha da geriye 

kalarak, araya bir takım aracı kadar mesafe bırakacaktır. 
 

 

Yarış Anında 

İletişim 

1. 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.  

2. Yarış esnasında sporculara bağırarak taktik veya teşvik edici sözleri sadece 

takım aracında bulunan takım antrenörleri yapabilirler. 

 

Seremoni Ve 

Ödüller 

1. Kategorisinde birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışçılara başarılarını 

simgeleyen madalya verilir.  

2. Hakemlerin ve diğer görevli kişilerin yarış sonunda yapılacak seremoniye 

katılmaları zorunludur. Seremoniye katılacak olanlar müsabaka esnasında 

giydikleri forma setleriyle; diğer kişiler ise müsabaka esnasında üzerlerinde 

yer alan kıyafetle ödül seremonilsine katılmak zorundadırlar. 

3. Kaza yapmış sporcular için ve çok olumsuz hava koşullarında yapılacak 

seremonilerde istisna tanınabilir. Podyuma çıkmayan sporcunun derecesi, 

ödülleri ve puanı bir sonraki sporcuya aktarılır. 

 

Yarışı Bırakma 

Durumunda 

Takım halinde yarışa katılanların antrenörlerüveya 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.  

Zamana giren sporcu araca alınacaktır. 

 

Dilekçe 

Başvurusu 

Yarış bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından yapılacak tüm itiraz, yarış 

sonrası 3 gün içerisinde değerlendirilip, haklı görüldüğü takdirde gerekli cezalar 

verilir. Dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince dilekçe ile beraber 

50 Türk Lirası‟nın Federasyon yetkilisine verilmesi gerekmektedir. Değerlendirme 

sonucu haklı olarak belirlenenen dilekçelerin parası iade edilir.  Bunun dışındaki 

tüm sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtiraz için Federasyonun belirlediği 

ücret Federasyon yetkilisine veya banka hesap numarasına yatırılacaktır. 
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Yürütme Yarış, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bu 

talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya 

yetki vereceği kişiye aittir.  

 

 

 

YARIŞ PROGRAMI 

  

12 Eylül 2020 Cumartesi 

  
14.00- 15:00  

HİB Kayıt (Bisiklet Federasyonu Ofisi)  

Not: Şahsen yapılmayan kayıtar kabul edilmeyecektir. 

15:00-16:30 

Teknik Toplantı  (Bisiklet Federasyonu Ofisi) 

 

Numara ve Çip Dağıtımı, Takım Araçlarının Sıralama Kurası, 

Soruların Alınması 

 

13 Eylül 2020 Pazar Yol Yarışı 

                 

06:30 

Takımlar toplanma  (Lefkoşa Türk Belediyesi Önü) 

 

HİB Numara ve Çip Dağıtımı 

07:30 Yıldız B Erkek ve HİB Kadın hariç tüm kategoriler natürel start 

09:00 Yıldız B Erkek, HIB Kadın 

11:00(tahmini) Ödül Töreni 
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PARKUR BİLGİLERİ 

 
13 Eylül 2020 LONG BEACH İSKELE YOL YARIŞI 

 

Parkur 1: 120 km’lik parkur: Büyük Erkek, Genç Erkek 

https://www.plotaroute.com/route/844530 

 

 

https://www.plotaroute.com/route/844530
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Parkur 2: 63.5 km’lik parkur: Yıldız A Erkek, Büyük Kadın, Master 

35+ Erkek, Master 45+ Erkek, HİB Erkek 

https://www.plotaroute.com/route/844542 

 

 

 

https://www.plotaroute.com/route/844542
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Parkur 3: 23,49 km: Yıldız B Erkek, HIB Kadın 

https://www.plotaroute.com/route/844555 

 

https://www.plotaroute.com/route/844555

