
Organizasyon Kuralları 
 

ERCİYES MTB CUP 2018 
 

Yarış serisi bir uluslararası, bir ülke şampiyonasından oluşmaktadır. Bütün yarışlar finansal, hukuki ve 
sportif faaliyet bakımından birbirinden bağımsızdır. Etkinlikte UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu 

kuralları ve yönetmelikleri geçerlidir. 
 

Her yarışın sonucu, hakem heyetinin kontrolünden sonra takip eden en kısa sürede 
www.kayserierciyes.com.tr/erciyesmtbcup web sayfasında yayınlanacaktır.  

 
Akreditasyon, Basın, İzleyici 

 
Başlangıç ve Bitiş alanları, Beslenme ve Teknik alana giriş için akreditasyon kartı gerekmektedir. 

Giriş, yetkililer ve/veya görevliler tarafından sıkı bir şekilde kontrol edilecektir. Akreditasyon kartları 
kayıt sırasında Yarış Ofisi’nden edinilebilir. Her Akreditasyon kartının girebileceği belirli alanlar 

mevcuttur.  
 

Basın mensupları, kendilerine ayrılan alanlarda görevlerini sürdürebilirler. Her parkur güzergahı 
üzerinde fotoğrafçılar, kameralar için bölgeler işaretlenmiştir, lütfen Basın ve İzleyici haritalarını 

inceleyiniz. Sporcular ile röportajlar başlangıç ve bitiş alanında ayrılmış basın bölümünde yapılabilir. 
Basın mensupları izin verilen süre ve alan dışında başlangıç kapısının içerisine giremezler. Basın 

mensuplarının rahatça görevlerini yapabilmeleri için Organizasyon İletişimi bölümündeki Basın 
sorumlusu ile iletişime geçmeleri ve akreditasyon için bilgi vermeleri gerekmektedir.  

 
İzleyiciler için Başlangıç ve Bitiş alanları ile, yarış güzergahları boyunca izleme noktaları işaretlenmiş 

ve çevrilmiştir. Lütfen Basın ve İzleyici haritalarını inceleyiniz.  
 

Kayıtlar ve Ücretler 
 

Her sporcu www.kayserierciyes.com.tr/erciyesmtbcup web sayfasındaki kayıt formunu doldurmalıdır 
ve UCI /  Türkiye Bisiklet Federasyonu lisans numarasını girmelidir.  

 
Transfer hizmetlerinden doğru şekilde yararlanmak için kayıt formuna geliş ve dönüş zamanlarını 

eklemeyi lütfen unutmayın. Belirlenen transfer saatleri dışında transfer hizmeti alabilmek için 
gelişinizden en az üç iş günü içerisinde Transfer Hizmetlerine bilgi vermeniz gerekmektedir. Transfer 

ve yarış kayıtları ücretsizdir.  
 

Kayıt yaptırmış kişi hakkını başkasına devredemez, organizasyon başka birinin kayıt yaptırmış kişi 
adına yarışmasına izin vermeyecektir. 

 
Kayıt Süresi Sınırlaması 

 
Online kayıtlar 17 Temmuz 2017 tarihi 23:59 da sona erer.  

Etkinlik kayıt masasına online kayıt yaptırmadan gelen sporcular etkinlik kaydı yaptırabilmek için 
etkinlik başına 50 Türk Lirası ücret ödemelidirler. 

Online kayıt yaptırmış olan bütün sporcular, kayıtlarını tescil etmek için programda yer alan saat ve 
tarihlerde Kayıt Ofisine gitmekle yükümlülerdir. Yarış ofisinde gerçek zamanlı kayıt yapmayan, 

sporcular yarışlara katılamazlar. 
 

Yarış Numaraları 
 

Tescil kaydı yapan sporcular, Etkinlik Kitabı, Yarış Numarası ve/veya plakası vb eşyaları tescil 
sırasında teslim alacaklardır. Her yarışçı, kendilerine verilen Numara Plakasından sorumludur.  Yarış 

numarasının sporcunun mayosunun arkasında ve gerekli yerlerde,görünür bir şekilde kullanılması 
gerekmektedir. Yarışçılar Numara Plakalarını Antrenman, Sıralama ve Yarış sırasında takmak 
zorundadırlar. Numara plakasını bağlamak amaçlı, kesme/silme vb zarar veremezler. Yarış ve 

http://www.kayserierciyes.com.tr/erciyesmtbcup
http://www.kayserierciyes.com.tr/erciyesmtbcup


antrenman ve sıralama dönemlerinde Numara Plakasına zarar gelen Sporcular, yedek plaka talep 
edebilirler. 

 
Başlangıç numaraları UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Erciyes MTB Cup sistemine kaydedilir 
ve değiştirilmez. Yarış Numarası ve/veya Plakasında değişiklik yapan sporcular diskalifiye edilirler.  

 
YARIŞLAR - bold/büyük 

 
Yarışlar tüm güncel UCI lisanslı yarışçılara açıktır.  

 
Sıralama, Antrenman, Yarış  

 
Bütün sıralama turları, antrenman, parkur kontrolü ve yarışlarda UCI kuralları geçerlidir.  

Yarışçılar başlangıç noktasında, başlangıçtan en az 30 dakika önce hazır bulunmalıdırlar.  
 

Bütün yarışçılar ve takım menajerlerinin gerekli yarış ile ilgili Teknik Toplantıya katılıp, toplantı kayıt 
kağıdını imzalamış olmaları gerekmektedir. Teknik toplantı sırasında verilecek bilgiler, UCI, Türkiye 

Bisiklet Federasyonu Delegeleri ve Hakemler tarafından belirlenmiş olup, son karar olarak kabul 
edilecek ve yarışlarda uygulanacaktır. 

 
Zamanlama 

 
Zamanlama elle manuel olarak yapılacaktır. 

Diskalifiye 
 

Aşağıdaki adımlar, akabinde yarıştan diskalifiye edilmeye neden olacaktır. 

● UCI etik kurallarına uygun hareket etmemek ve Sportmenliğe aykırı tutum sergilemek. 
● Yarış parkurları boyunca herhangi bir kontrol noktasından geçmemiş olmak. 

● Kestirme yol kullanmak veya motorlu araç kullanmak. 
● Belirtilen kurallara uygun ekipmanlara sahip olmamak. 

● Yarış plaka / numarasını değiştirmek, başka sporcuya vermek. 
● Başkasının yerine yarışmak veya yarışmaya teşebbüs etmek. 

● Aynı UCI Elit MTB/Ulusal Takım’da sporcu olmayan birinden, belirtilen Feed Zone alanının 
dışında yardım/destek almak. 

 
 

DHI (C2) - Türkiye Downhill Şampiyonası 
 
 

Yarışa Başlamak için 

Yarış, UCI lisanslı tüm yarışçılara açıktır. 

 

Turkish Rookie Cup 

 

Yarışa Başlamak için 

Yarış, GSGM lisanslı tüm yarışçılara açıktır. 

 

Sıralama Turları 



Sırlama koşusu, her bisikletçi için, koşu boyunca zamanlanmış bir yarıştır. DSQ olan yarışçılar 

Veya DNS, ana yarışa katılamaz. Diğer tüm yarışçılar final yarışına katılabilir. 

Final Elite Erkekler 

Final Elite Kadınlar 

Final Master Erkekler 

Final Master Kadınlar 

Elit Kadın/Erkekler kategorisinin Final yarışı, küçük Final ve Süper Final olarak ikiye ayrılır. 

Elit Kadın/Erkekler kategorisinin Süper Finali 30 yarışçı ile yapılır. Bu, en hızlı 30 bisikletçinin 
katılacağı anlamına geliyor. Süper Final için yarışacaklar ve diğer tüm biniciler Küçük Finale 

katılacaklar. 

Bisikletçiler, mevcut UCI sıralamalarında (görevli bisikletçiler) ilk 10 Elite Erkekler kategorisinde ve 
Mevcut Avrupa Kupası sıralamasındaki en iyi 3 binici Elite Erkekler Süper Final için "korumalıdır". 

Sıralama turlarına katılırlar, ancak her durumda Süper Final için otomatik olarak hak kazanırlar. Eğer 
zamanları Korunmuş biniciler Elit Erkekler ‘in en iyi 30’a giremeseler bile, buna ek olarak Süper Finale 

yarışacaklar.  

Başlangıç aralığı 

Elite Bayanlar ve Elite Erkekler kategorilerinin son on yarışmacısı 1 dakika arayla başlayacak 
olmasına rağmen, Eleme Turu ve Final Yarışındaki yarışçılar 30 saniye aralıklarla başlıyor. Süper 

Finalin başlaması için gereken aralıklar ayrı olarak belirlenecek. Başlama sırası Organizatörler yarış 
başlamadan en az bir saat önce başlama/start listesini yayınlayacaktır. Tüm başlangıç zamanları 

bağlayıcıdır. Gecikmeler / kesintiler durumunda, başlangıç sırası muhafaza edilmelidir. Final Yarışı 
için, sıralama sırası Sıralama Turu sonuçlarına uygun olacak. Elite Erkekler Süper Finali’n 

başlangıç/start sırası, en son başlayan en hızlı yarışçı olan final turunun ters sonucu baz alınarak 
belirlenir. Sıralama Turundaki sıralama, mevcut UCI sıralamasına ve serinin mevcut toplam 

sonuçlarına uygun olmalıdır. 

DNF- Bitiremeyen 

Nihai yarış ortamında yarışmak için, tüm sürücüler ekip çalıştırmasına / sıralamasına başlamalı ve 
başlangıç çizgisinden geçmelidir. Bitiş çizgisini (DNF) geçmek gerekli değildir. DNF olarak listelenen 

sürücüler, yarış pistinde yarış kategorisinin yakınında veya önüne eklenecek. 

Kırmızı bayrak 

Bir yarışmacının koşuşu kırmızı bir bayrakla kesilirse, yarışmacı bunu hemen yarış komisyonuna 
bildirmelidir. Koşu tekrar başlatılırsa, yarışmacı, ekipmanını değiştirmeden derhal başlamak 

zorundadır. Yarış komisyonu, yeni başlangıç saatini bildirir.  

Kategoriler 

UCI C2  

Elit Erkekler 

Elit Kadınlar 

TURKISH CN 

Elit Erkekler 

Elit Kadınlar 

TURKISH ROOKIES CUP 



(Bu kategoriler UCI puanı alamazlar) 

Genç Erkek U18 

Genç Kadın U18 

Erkek Master +30 

Kadın Master +30 

Men Junior U17 (15-16) 

Women Junior U17 (15-16) 

Kırmızı işaretlenmiş kategoriler UCI kararı ile yarışlardan kaldırılmıştır. Sporcuların kayıtları 
organizasyon tarafından iptal edilecektir. 

 

Zorunlu antrenman 

Tüm yarışmacılar, zorunlu eğitim seansı sırasında iki deneme/uygulama kursundan geçmelidir. 
Egzersizler kayıt altına alınacak ve yarışmacılar sadece Eleme Turu'nda yarışmaya başlayabilecekler. 

Her zorunlu eğitim, resmi başlangıç noktasından başlamalı ve bitirme alanına girmelidir.  

En iyi antrenman zamanı 

Cumartesi günü mevcut UCI sıralamasında en iyi 80 sıralamalı erkek, en iyi 10 sırada yer alan kadın, 
en iyi 5 profesyonel ve en iyi 5 U19 erkek bisikletçi için bir eğitim süresi sağlanacaktır. Avrupa Kupası 
sıralamaları. Pazar günü Niteleme Koşusu sonucunda en iyi 80 sıralamalı erkek, en iyi 10 kadın, en iyi 
5 profesyonel ve en iyi 5 U19 erkek bisikletci için En Üst Eğitim periyodu verilecektir. Böylece, Süper 
Final'teki tüm bisikletciler, en iyi sıralanan 3 kadın, en iyi 3 profesyonel ve en iyi 2 sırada yer alan U19 

erkekler bisikletcileri "korunuyor" olacaktır. (U19= 19 yaş altı). 

Ekipman 

Her yarışçı için aşağıdaki güvenlik düzeneği gereklidir: 

Kişi için koruyucular: 

- dirsekler 

- dizler 

- sırt ve göğüs 

- Tam yüzlü kask (öneri: çift güvenlik kilidi) 

- Tam el koruma eldivenleri 

İlaveten boyun desteğinin kullanılması önerilir. 

Kasklar tam yüzlü ve tek parça bir tasarım olmalıdır. İnce bir 'Enduro' tam yüz kaskı olarak önerilmez. 
Kask kayışları parkurda kapatılmalıdır. İki parçalı “Enduro tamyüz” kaskları Tamyüz kaskı olarak kabul 

edilmez. 

Yerel organizatör vites düzenlemelerine uyulmasını sağlamaktan sorumludur. Vites düzenlemelerine 
uyulmaması diskalifiye edilmesine neden olacaktır. Bisiklet, ekipman ve giysinin teknik durumu 

Bisiklet, malzeme ve koruma donanımından her bisikletçi kendisi sorumludur. Şartlar, kalite ve yapılar, 
biniciler, rakipler veya diğer kişilerin güvenliğini sağlamalıdır. Donanım / güvenlik donanımı, 
uluslararası bir teftiş makamının onay mührü ile işaretlenmelidir. Bu anlaşmaya ek olarak 

organizasyon, ulusal bisiklet federasyonları ve UCI tarafından tanımlanan güvenlik kuralları ve yarış 
sözleşmesine atıfta bulunmaktadır. Eğitim veya yarış pistlerinde kulaklık ve kulak içi ses sitemlerine 

izin verilmez. 



Parkur içerisine giren sporcular, müzik dinleme ekipmanları taşıyamazlar. Taşıyan ve kullanan 
sporcular DSQ ilan edilirler.  


