TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 2020 YILI GRANFONDO YARIŞ TALİMATI
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 2020 yılı içerisinde organize edilecek 4 adet Granfondo
yarışmalarının Genel Kurallarını içerir.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı, bu kuralları değiştirme, iptal etme ve düzenleme yetkisine her zaman
sahiptir.
Başkanlık tarafından oluşturulacak Organizasyon Komitesi, yarışmaların icrası ve gerçekleştirilmesinden
sorumlu olup, yarışma öncesi, esnası ve sonrasında oluşabilecek sorunların giderilmesinde öncelikli sorumludur.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı Yarışma ve Ceza Kuralları geçerlidir.
2020 Yılı içerisinde yapılacak olan 4 adet Granfondo yarışmasında katılımcılardan toplanacak katılım
ücretinin %50 miktarı Elazığ ve benzeri bölgelerde depremden etkilenen depremzede gençlerimize bisiklet
dağıtımında ve bisiklet sporunun geliştirilmesinde kullanılacaktır.
Yarışma Yerleri ve Tarihleri:
1- Ankara
31 Mayıs 2020 Pazar
2- İstanbul
21 Haziran 2020 Pazar
3- Bursa
19 Temmuz 2020 Pazar
4- Muğla
06 Eylül 2020 Pazar
Yarışma Parkur ve Kategorileri:
KISA PARKUR
Kısa Parkur Yarışması 40 ila 60 Km arası
Erkek Katılımcı Kategorileri:
- Genel Klasman
- Genç Erkek (16-18)
- Elit Erkek (19-34)
- Master Erkek (35-39)
- Master Erkek (40-44)
- Master Erkek (45-49)
- Master Erkek (50-54)
- Master Erkek (55-59)
- Master Erkek (60-64)
- Master Erkek (65+)
-

Bayan Katılımcı Kategorileri:
- Genel Klasman
- Genç Kadın (16-18)
- Elit Kadın (19-34)
- Master Kadın (35-39)
- Master Kadın (40-44)
- Master Kadın (45-49)
- Master Kadın (50-54)
- Master Kadın (55-59)
- Master Kadın (60-64)
- Master Kadın (65+)

Tandem Kategori
Paralimpik Kategori

UZUN PARKUR
Uzun Parkur Yarışması 90 ila 120 Km arası
Erkek Katılımcı Kategorileri:
Bayan Katılımcı Kategorileri:
- Genel Klasman
- Genel Klasman
- Genç Erkek (16-18)
- Genç Kadın (16-18)
- Elit Erkek (19-34)
- Elit Kadın (19-34)
- Master Erkek (35-39)
- Master Kadın (35-39)
- Master Erkek (40-44)
- Master Kadın (40-44)
- Master Erkek (45-49)
- Master Kadın (45-49)
- Master Erkek (50-54)
- Master Kadın (50-54)
- Master Erkek (55-59)
- Master Kadın (55-59)
- Master Erkek (60-64)
( Sonuçlar ferdi olarak değerlendirilecektir. Takım tasnifi yapılmayacaktır.)

Katılım Ücreti ve Ödüller:
- Yarışmacılar, her bir granfondo yarışma ücreti olarak kısa ve uzun parkur için 100 TL ödemek zorundadır.
(İlan edilecek banka hesabına yatırılacaktır)
- Öğrenciler (öğrenci belgesini ibraz etmek durumundadırlar) ve 60 yaş üstü kategorilerinde her bir
yarışmaya %50 indirimli olarak 50 tl ödeyeceklerdir.
- Tandem kategorisine katılanlar her bir yarışmaya çift kişi yerine tek katılım ücreti olarak 100 tl
ödeyeceklerdir. Paralimpik yarışmacılar ücretten muaftırlar
- 1. , 2. ve 3. Granfondo yarışmasında kategorilerinde derece yapan, birinci olanlar bir sonraki granfondo
yarışmasına katılım ücretinden muaf olarak katılabileceklerdir. İkinci ve üçüncüler ise bir sonraki
granfondo yarışmasına katılım ücretini %50 indirimli olarak 50 tl ödeyeceklerdir.
- Yarışmacılar ilk granfondo yarışmasından sonra katılacakları ikinci granfondo yarışmasına 80 tl, üçüncü
granfondo yarışmasına 60 tl ve dördüncü granfondo yarışmasına da 50 tl ödeyerek katılabileceklerdir. Bu
indirimden öğrenci, 60 yaş üstü ve tandem yarışmacılar ücretten muaf değildir.
- Kategorilerinde ve genel klasmanda ilk üçe giren sporcular madalya ve hediyeler ile ödüllendirilecektir.
- Her granfondo yarışmasında, kategorilerinde ilk 10’a giren sporculara granfondo yarışma puanı verilecek
olup, 4 granfondo yarışmasında kategorilerinde (Genel klasman sonuçları puanlamaya dahil değildir) en
fazla puanı toplayan yarışmacılar 2020 Yılı Türkiye Granfondo Yarışmaları Türkiye Şampiyonu, ikincisi ve
üçüncüsü olarak ilan edilecekler, kupa ve çeşitli hediyelerle ayrıca ödüllendirileceklerdir.
- Granfondo yarışma puanları, 1.100, 2.75, 3.50, 4.35, 5.30, 6.25, 7.20, 8.15, 9.10 ve 10.5 puan alacaktır.
Eşitlik halinde en son yarışma puanı yüksek olan önde olarak değerlendirilir.
- Puan alan ve indirimlerden faydalanacak yarışmacılar web sayfasında ilan edilecektir.

Katılım Kuralları:
Yarışmacılar,
- 2020 Yılı vizeli bisiklet lisansına sahip olmak ve ibraz etmek zorundadır.
- Yarışma esnasında kask kullanmak mecburiyetindedir.
- Yarışma için verilen, yarışma zarfı içeriğini kontrol etmek ve teslim aldıktan sonra doğruluğunu kabul
etmiş sayılır.
- Sırt ve kask numaralarını doğru takılmış olması ve görünür olmasını sağlamak zorundadır.
- Yarışma için verilen yarışma çipini bisikletine istenilen yere takmak ve yarışma sonrası yarışma
görevlilerine teslim etmek zorundadır.
- Herhangi bir enerji ve güç sağlamayan, özellikli ve aparatlı olmayan, yol ve dağ bisikleti ile katılabilir.
(Elektrikli bisikletler, Triatlon tipi gidon ve aero barlar, Single-speed, fixie bisikletler, El bisikleti, Taşıyıcılı
bisikletler ve Organizasyon Komitesince uygun görülmeyen bisikletler ile katılamaz.)
- Kendi adına yarışmaya katılabilir.
- Yarışma öncesi, sırası ve sonrasında üçüncü kişi ve taraflarla oluşacak itilaflardan, Türkiye Bisiklet
Federasyonu Başkanlığı, Organizasyon Komitesi, Hakem ve diğer görevliler sorumlu değildir.
- Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Organizasyon Komitesince öngörülen kuralları yarışma öncesi
imzalayacağı hazır metinle peşinen kabul etmiş sayılır.
Yarışma öncesi
Kayıtlar yarışma tarihinden 20 gün önce başlar ve 5 gün kala sona erer.
Yarışmacıların kendileri, yarışmadan bir gün önce ve yarışma startından 30 dakika öncesine kadar ( ilan
edilecek yer ve saatlerde ) kayıt merkezlerinde kesin kayıtlarını yaptırarak, sırt ve kask numaralarının,
yarışma çiplerinin bulunduğu zarfları almaları gerekmektedir.
2020 Yılı vizeli bisiklet lisansına sahip olanlar ve ilan edilen kategorilerdeki yaşlara kayıt yaptırabilirler.
Yarışma katılım ücretini ödemiş olanlar yarışmalara katılım hakkına sahiptir.
Yarışmacıların yarışma start saatinden en az 30 dakika önce start alanında bulunmaları ve hakem
kontrolünden geçmiş olmaları zorunludur.

Yarışma esnasında
Yarışma ekip veya takım aracı sıfatında katılımcılar tarafından herhangi bir araç parkura alınmayacaktır.
Yarışma da, organizasyon komite araçları, hakem araçları, teknik yardım araçları, güvenlik araçları, sağlık
araçları ve süpürge araçları olacaktır.
Kısa parkurda bir adet ve uzun parkurda iki adet beslenme ve teknik yardım noktası bulunacaktır.
Yarışmacılar organizasyon komitesi, hakem, güvenlik ve sağlık birimlerinin uyarılarına uymak ve
uygulamak zorundadır.
Yarışmacılar öncelikli olarak kendi yarışma güvenliğini ve diğer yarışmacıların güvenliğini sağlamalıdırlar.
Centilmenlik ve yarışma dışı davranışlara müsaade edilmeyecek olup, yapanlara uyarı ve diskalifiye
cezaları anında uygulanacaktır.
Yarışma sonrası
Yarışmacılar, yarışma çiplerini görevlilere teslim etmek zorundadırlar.
Yarışma sonuçları ilan edilen yarışma kategorilerine göre yarışmaların tamamlanmasına müteakip
açıklanacaktır.
İlan edilen saatte ödül töreninde derece yapan sporcular hazır bulunmaları gerekmektedir.
FEDERASYON BAŞKANLIĞI ve ORGANİZASYON KOMİTESİNCE
Yapılacak işler
Yarışma yerleri ve tarihlerinin belirlenmesi
Yarışmacıların internet üzerinden takip, kayıt ve sonuç vb. bilgileri hızlı bir şekilde görebilecekleri web
sayfasının oluşturulması
Yarışma parkur, mesafe ve yükseklik bilgilerinin yarışmadan en az 20 gün öncesinden web sayfasından
ilan edilmesi
Yarışmacıların kesin kayıtlarını yaptıracakları alan ve yerlerin belirlenerek ilan edilmesi
Yarışma parkurlarının belirlenmesi,
Yarışma güzergahı üzerinde yönlendirme ve mesafe tabelaların hazırlanması
Yarışma start alanı ve ödül töreninin yapılacağı yerlerin belirlenmesi
Sponsor firmaların kayıt alanı ve ödül törenindeki vaziyet planın oluşturulması
Sporcu beslenme, teknik yardım alanlarının tespiti ve organizasyonu
Yeterli sayıda hakem ve personel görevlendirilmesinin yapılması
Yeterli sayıda hakem aracı, teknik araç ve diğer araçların temini
Emniyet ve sağlık tedbirlerinin sağlanması
Kayıt, start ve ödül alanlarının, bir eğlence, şölen alanı şeklinde dizayn edilmesi (Müzik, sanatçı, folklor
gösterileri gibi)
Deneyimli veya tecrübeli bir sunucunun temini
Yarışmacılara verilecek olan sırt, kask numaralarının ve çengelli iğne vb. hazırlanması ve bunların bir zarf
veya çanta içerisinde kesin kayıt alanında yarışmacılara verilmesi
Yarışma sporcu çiplerinin hazırlanması
Ödül töreninde derece yapan yarışmacılara verilmek üzere madalya ve hediyelerin temini
Yarışmacıların konaklama ve ulaşım bilgilerine web sayfasından indirimli olarak ulaşabilmeleri için
çalışma yapılması
Yarışmalarda, fotoğraf çekimi için iki kişi görevlendirilmesi ve fotoğrafların web sayfasında yayınlanması
Vb.

