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TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
ÜNİLİG SPOR TIRMANIŞ MÜSABAKA TALİMATI 

 
AMAÇ VE KAPSAM 
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Ünilig” Spor Tırmanış 
faaliyeti katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik sorumluların, sporcuların ve diğer ilgililerin 
uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Ünilig kapsamında yapılacak olan müsabakaların organizasyonuna 
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 
 

KISALTMALAR VE TANIMLAR 
Bu Talimat metninde geçen;  
SHGM: Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nü, 

TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,  

Federasyon Temsilcisi: TÜSF adına görev yapan yetkiliyi, 

Federasyon Gözlemcisi: Türkiye Dağcılık Federasyonu adına görev yapan yetkiliyi, 

Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi, 

Federasyon İl Temsilcisi: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisini 

İl Spor Dalı Temsilcisi: Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisini,  

Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan takımlarını,  

MHK: Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Merkez Hakem Kurulu’nu,  

Disiplin Kurulu: TÜSF Disiplin Kurulu’nu  

Yarışma Talimatı: TÜSF Yarışma Talimatını ifade eder. 
 
FAALİYET BİLGİLERİ 

 

Faaliyetin Yeri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Tarihi 06 - 08 ŞUBAT 2023  

İrtibat  

Teknik Toplantı Yeri İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 

Tarih / Saat 05 ŞUBAT 2023 / 16.00 

 
Not: Faaliyete katılacak üniversitelerin, “ÜNİLİG KATILIM TAAHHÜTÜ FORMU” nu doldurarak 

konaklama ve yemek ile ilgili taleplerini 30 Ocak 2023 Saat:17.00 tarihine kadar girmeleri gerekmektedir. 
Ayrıca; KAFİLE LİSTESİ doldurularak; Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlıklarından onaylı/imzalı olarak teknik 
toplantıda tertip komitesine teslim edilecektir.  
 
 
AÇIKLAMALAR 

 
Madde 1. Katılım Koşulları ve Sporcu Sayıları  
1-“Ünilig ” Spor Tırmanış faaliyetine katılmak isteyen takımlar;  

   Her takım 1 Yabancı uyruklu sporcu yarıştırabilir (Yarışma talimatında mevcut). Üniversiteler yarışmaya en 
fazla 4 Erkek, 4 Bayan sporcu ile katılım sağlayabilirler. 

2-“Ünilig” Spor Tırmanış faaliyetine katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, 
Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 

 

https://forms.wix.com/r/7023231189024506722
https://cfdfdd6b-f54e-40e3-a83d-6e0901a58790.filesusr.com/ugd/e99d6e_1de1ae8fff054b64a9cd90f0226cfa65.xlsx?dn=sport%C4%B1rman%C4%B1%C5%9Fkafilelistesi.xlsx


 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
ÜNİLİG SPOR TIRMANIŞ MÜSABAKA TALİMATI 

 
 

Ünilig Spor Tırmanışı Müsabaka Talimatı Sayfa - 2 - 

Madde 2. Gerekli Belgeler  
1-Üniversiteler, Teknik Toplantıda Üniversitelerinin Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 
veya Spor Koordinatörlüğünden imzalı / onaylı kafile listesi,   
2- Öğrenci kimlik belgeleri (Öğrenci belgesi) 
3- TÜSF Sporcu Kartları (Lisansları) 
 

Madde 3. Organizasyon ve Sorumluluklar 
Organizasyonu Üstlenen Üniversitenin ve Kurumların Yapması Gerekenler; 

1- Müsabaka alanının düzenini sağlar, gerekli sağlık, emniyet ve güvenlik önlemlerini alır, müsabakanın genel 
organizasyonunu yaparlar. 

2-Ödül Töreni için “Şeref Kürsüsü” ve “Madalya Minderi veya Tepsisi” ile üzeri örtülü bir masa gereklidir. 

3-Müsabakalar Türkiye Dağcılık Federasyonunun hakem desteği ile gerçekleştirilir.  

4-Federasyon Temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TÜSF’ye göndermekle yükümlüdür.  

5-“Ünilig” Spor Tırmanış faaliyetine ilişkin yarışma programı ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin 
yürütülmesi konularında TÜSF yetkilidir.  

6-Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması için ilgili birimlere 
bildirimde bulunulur. 

 

Madde 4. Yarışma Kuralları ve Açıklamalar 
Spor Tırmanış Yarışma Disiplini : Spor tırmanış yarışmaları Lider disiplinde düzenlenir. 
Lider Disiplini: Tırmanışlar yarışmacının rotada tırmanışa zeminden başlayarak, rota hattı üzerinde bulunan 
ara emniyet noktalarını sırasıyla takarak en üstte bulunan emniyet nokta bağlantısını yapması ve son 
tutamağı kontrollü şekilde en az bir eliyle tutmasıyla sonlanır. Rota hattındaki ilerleyiş düzeyi yarışmacının 
sıralamasını belirler. Yarışma turları on-sight düzende (yarışmacının yarışma vaktine kadar yarışacağı rotayla 
ilgili hiçbir bilgisinin olmaması) olacaktır. Emniyet noktalarına bağlantı yapılması puanlamada farklılık 
oluşturmamaktadır. Güvenlik tedbiri olarak emniyet noktalarının sırasıyla bağlanması zorunludur.  
 

Kategoriler:   
1) Bireysel Kadınlar ve Erkekler: 
Üniversitesinden onaylı olarak yarışmaya katılan her sporcu kendisini bireysel kategoride temsil eder. 
2) Takım Kadınlar ve Takım Erkekler: 
Takımlar en az üç (3) ve en çok dört (4) sporcu ile yarışmaya katılabilirler. Ancak Takımı temsil edecek 

en iyi üç (3) sporcu’dur. Üçten fazla sayıda sporcu ile yarışmaya katılan üniversitelerde en iyi dereceyi yapan 
üç (3) sporcunun değerlendirmesi yapılacaktır.  

3) Üç (3) sporcudan az sporcuyla temsil edilecek kategorilerde üniversite sadece bireysel olarak 
katılmış sayılacaktır.  

4)İlgili cinsiyette takım olarak katılan üniversite, aynı kategoride ilave bireysel sporcular 
yarıştıramayacaktır. 

 
TIRMANIŞ KURALLARI VE GÜVENLİK 
Tırmanma yüzeyi, her biri en az 15 metre uzunlukta ve en az üç (3) metre genişlikte olacak şekilde 

rotaların yapılmasına imkan verecektir. Jüri başkanının takdirine bağlı olarak, duvarın sınırlı bölümleri için üç 
(3) metreden kısa bir genişlik kabul edilebilir. Not: Yarışmalarda rotaya dahil olmayan tüm tutamaklar duvar 
üzerinden sökülerek yarışmalar yapılacaktır. 
Rotadaki her emniyet noktasına (son nokta dahil) bir ekspres takılacak ve bu ekspres şunlardan oluşacaktır:  

a- Düzgün şekilde kapatılmış ve belgeli Quick-Link (“Mağaracı Karabina”) bağlantı tertibatı;  
b- Uygun uzunlukta (Şef rota yapıcının belirlediği şekilde) sonsuz makine dikişli perlon; ve  
c- Yarışmacının tırmanırken ipi takabileceği bir karabina. Karabinanın yönü, çapraz yükleme olasılığını 

minimize edecek şekilde olacaktır.  
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Aşağıdaki teknikleri kullanmak kesinlikle yasaktır:  
a- Perlonun uzunluğunun düğümlerle kısaltılması veya değiştirilmesi.  
b- Ekspreslerin zincirlenmesi (ekspreslerin birbirlerine eklenmesiyle uzatma);  
c- Düğümlü ip veya düğümlü şerit perlon kullanılması.  

Bunun takibinde boltların olduğu delikler yarışmacı tarafından kullanılmamalıdır. Yani boltlardan 
tutunamazlar.  

Ne üst kenarlar, ne de yan kenarlar (duvarın bitiş kenarları) tırmanış için kullanılmayacaktır. 
Eğer duvarda diğerlerinden açıkça ayrılması gereken bir rota varsa, ayırma işlemi devamlı ve açıkça tespit 
edilebilir ve görülebilir şekilde bantlanarak işaretlenmelidir. 
Bir rotadaki başlangıç çizgisi açıkça işaretlenmelidir. 

Her yarışmacı bir tırmanış kemeri giyecektir. Jüri başkanı, makul nedenlerle bir yarışmacının tırmanış 
kemerinin emniyetsiz olduğunu düşünmesi durumunda, yarışmacının yarışmaya başlamasına izin 
vermeyecektir.  

Tırmanma ipi, yarışmacının tırmanış kemerine ''sekiz düğümü'' ile bağlanıp ipin boşta kalan ucu bir 
"sonlandırma" düğümüyle sabitlenmiş olacaktır.  
Yarışmacıların gözlem esnasında ve tırmanırken herhangi bir ses dinleme cihazı taşıması veya kullanması 
yasaktır.  

Tırmanış için yardımcı tırmanış malzemesi (fifi kancası vb.) kullanılmayacaktır.  
Jüri Başkanı izole bölge ve yarışma alanında güvenlik konusundaki her şeyden, yarışmanın herhangi 

bir yerindeki düşüşten sonra başlama ya da devam etme konusu da dahil, tek yetkili kişidir. Jüri Başkanı, eğer 
memurların ya da diğer ilgili kişilerin (güvenlik), işlerini aksattığına karar verirse onları görevlerinden alabilir 
ve/veya izole bölge ve yarışma alanından çıkarabilir.  

Jüri başkanı, Başhakem ve şef rota yapıcı, güvenlik standartlarını sağlamak amacıyla yarışmanın her 
turu başlamadan önce, her rotayı inceleyecektir.  
Malzemelerin ve yöntemlerin tüm güvenliğinin IFSC standartlarına ve CE yönetmeliğine uygunluğunu 
sağlamalıdır. 

Bir rotada tırmanış başlamadan önce, emniyetçi şunları kontrol edecektir:  
a- Yarışmacının tırmanış kemerinin düzgün şekilde bağlandığı;  
b-  Tırmanış ipinin, kurallara uygun olarak yarışmacının tırmanış kemerine bağlandığı;  
c- Tırmanış ipinin, düzgün şekilde ve hemen kullanıma hazır olacak şekilde sarıldığı veya ayarlandığını.  

 
KAYIT VE İZOLE BÖLGE 
Yarışmanın herhangi bir turunda yarışmasına yetki verilen yarışmacılar, belirtilen süre dışında izole 

bölgeye giremez. Bu takım yöneticilerinin sorumluluğundadır. Takımdaki bu gibi ayrıntılı şeylerden tam 
olarak bilgilendirmek onun sorumluluğundadır. Hiçbir yarışmacı ya da görevli, izole bölge içinde, GSM telefon 
kullanamaz ve bulunduramaz. 

Sadece aşağıdaki kişiler izole bölgeye giriş yetkisine sahiptir. 
a. Federasyon görevlileri 
b. Organizatörlerin görevlileri 
c. Yarışmanın geçerli raundunda kendisine görev hakkı verilmiş yarışmacılar 
d. Yetkilendirilmiş takım görevlileri 
e. Jüri başkanı tarafından yetkilendirilmiş kişiler; Yarışma başından sonuna kadar izole bölgedeki 

kendi yerlerinde kalmakla, herhangi bir yarışmacının dikkat dağıtıcı, uygunsuz davranışını önlemekle ve izole 
bölgenin güvenliğini sağlamakta diğer yetkilendirilmiş görevlilere eşlik etmekle görevlidirler. 

f. İzole bölgeye veya yarışma alanına hayvan sokulamaz. 
Gözlem periyodu: Lider, yarışmalarında gözlem periyodu, yarışmanın başlangıcından önceki, 

yarışmacılara rotalarda aşağıdaki kurallara uygun olarak çalışmaları için izin verilen zamanda başlar. Takım 
görevliler, gözlem periyodu içinde, yarışmacılara eşlik edemezler. Gözlem alanı içindeyken yarışmacılar kendi 
başlarına izole bölgenin kuralları çerçevesinde hareket etmelidirler. 
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Gözlem periyodu, her bir rota için 6 dakika olacaktır. 
Yarışmacılar gözlem süresi içinde gözlem alanında bulunmalıdır. Tırmanış duvarına tırmanmasına ya 

da herhangi bir malzemenin üstüne çıkmasına izin yoktur. Yarışmacılar gözlem alanının dışında bir kişiyle 
herhangi bir şekilde diyalog kuramazlar, iletişime geçemezler. Sadece jüri başkanı ya da kategori hakemi 
tarafından aydınlatılabilirler. 

Gözlem periyodu içinde, yarışmacılar rotayı gözlemek için dürbün kullanabilirler. Diğer kayıt ve 
gözlem malzemelerine izin yoktur. Yarışmacılara ayakları yerden kesilmeden ilk tutamağa dokunma hakkı 
verilmiştir. Yarışmacının rota hakkında bilgilendirmesi, kendi sorumluluğundadır. 
Yarışmacı diğer herhangi bir rota hakkında gözlem süresi içinde sağlanan bilgiden başka bir bilgi 
edinemeyecektir. 

Gözlem periyodunun bittiği andan itibaren, yarışmacı çabuk bir şekilde izole bölgeye dönmelidir. Eğer 
bunu geciktirirse sarı kartla cezalandırılabilir. Bunu daha ileriye götürürse diskalifiye edilir. 

 
TIRMANIŞA HAZIRLIK 
İzole bölgeden transit bölgeye ilerlemek için resmi ayrılma talimatı geldiği zaman, yarışmacılara 

yetkilendirilmiş görevlilerden başkası eşlik edemez. 
Transit bölgeye varışta, her bir yarışmacı ayakkabılarını giymeli, ipe girmeli tırmanmak için son hazırlıklarını 
yapmalıdır. 

Yarışmacı rotasından çıkışa başlamadan önce bütün malzemeleri ve kullanılan düğümleri, resmi bir 
görevli tarafından güvenlik için kontrol edilir. 

Kullanılacak düğüm sekizli düğümdür. Düğüm sonrası ipin boşta kalan ucu sonlandırma düğümüyle sonlanır. 
Bütün yarışmacılar tırmanışta kullanacağı malzemelere ve kıyafetlere üst düzeyde bakmakla 

sorumludur. 
Uygun olmayan koşullarda talimat gelmesiyle yarışmacıların transit bölgeden ayrıldıktan sonra izole 

bölgeye dönmeye izinli yapabilir. 
Her bir yarışmacı kendilerine ilgili bilgi verildiği zaman transit bölgeden ayrılmaya ve yarışma alanına 

girmeye hazır olmalıdırlar. Bunun ihmali halinde yarışmacı sarı kartla cezalandırılabilir. Bu tutumunu daha da 
ileri götürülmesi halinde diskalifiye olabilir. 
 

TIRMANICI DIŞINDA GELİŞEN TEKNİK OLAYLAR 
Bir teknik olay şu şekilde tanımlanır: 
a.Gerilmiş veya çok gevşek bir iple yarışmacıya etki edecek şekilde emniyet alınması  
b.Kırılmış, dönmüş ya da kullanılamaz tutamak 
c.Uygunsuz karabina pozisyonu 
d.Yarışmacının yapmış olduğu hareketler dışında, yarışmacıya dezavantaj sağlayacak diğer olaylar 
Emniyet alan, her zaman ipin boşluğunu uygun şekilde almalıdır. Yarışmacıya yapay yardım veya 

engelleme bağlamında ipteki gerilim sayılmalıdır ve teknik olaylar, kategori hakemi tarafından belirtilmelidir. 
Bir teknik olayda, aşağıdakilerin takibinde karara varılmış olmalı 

Eğer bir teknik olay kategori hakemi tarafından belirtilmiş ise: 
Eğer bir yarışmacı istese ve hala yasal bir pozisyonda ise, o şahıs tırmanışa devam etmeyi yada teknik 

olayı onaylamayı seçebilir. 
Eğer yarışmacı tırmanışa devam etmeyi seçerse, bunun akabinde teknik olayın onaylanması yönünde 

temyiz hakkı bulunmayacaktır. 
Eğer yarışmacı teknik olayda yasal olmayan bir pozisyon da ise, kategori hakemi teknik olayı 

belirtmek ve yarışmacının tırmanışına son vermek yönünde karar verebilir. 
Eğer bir teknik olay yarışmacı tarafından belirtilirse: 
Yarışmacı tırmanıyorken, teknik olayı belirtmelidir ve kategori hakeminin onayı ile yarışmaya devam 

edebilir ya da sona erdirebilir. Eğer yarışmacı tırmanışa devam etmeyi seçerse, teknik olayın olduğuna dair 
temyize gidemeyecektir. Eğer yarışmacı olay sırasında yasal olmayan bir pozisyonda ise, kategori hakemi 
çabucak bir karara varabilir ve bu karar son karar olacaktır. 
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Eğer yarışmacı düşerse ve düşüşe teknik olayın neden olduğunu iddia ederse, teknik olay talebindeki 
araştırmanın sonucunu beklemesi için kendisini çabuk bir şekilde izole bölgeye kadar eşlik edilir. Rota 
düzenleme şefi çabuk bir şekilde teknik olay talebini kontrol eder ve kategori hakemine, jüri başkanına rapor 
eder. Jüri başkanının kararı son karar olur ve bu karar için temyize başvurulamaz. 

Yarışmacının konusu teknik olay olarak kanıtlanmışsa, ayrılmış izole bir bölgede telafi için kendisine 
izin verilir. Fakat diğer insanlarla ya da bir Federasyon, organizatörün görevlileriyle diyaloga girmesine izin 
verilmez. Teknik olay sonrası 5 dakikadan az, 20 dakikadan fazla olmamak üzere dinlenme sürecinden sonra 
yarışmacı tekrar tırmanış için duvara alınır.  

Yasal olarak geçerli sayılan rota denemesini tamamladığında ona izin verilen rota denemesindeki en 
iyi sonucu kayıtlara geçecektir. 
 

BİR ROTA DENEMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ 
 1.Herhangi bir yarışmacının rota denemesi, yarışma formunda bahsedilen, konuyla ilgili yasal 

kurallara uygun bir şekilde sona erdirilecektir. 
2.Bir yarışmacı, rota denemesinin yasal olarak sona erdirilme kurallarını ihmal ettiğinden itibaren, 

istenilen vakit aşağı indirilebilir. 
Lider yarışmalarının düzenlemesi 
Tüm lider yarışmaları rotaları yarışmacıların aşağıdan gelmesiyle tırmanılır. 
Lider yarışlarının düzenleme ve kurallarına uyulduysa ve eğer ip güvenli ve uygun bir şekilde rotadaki 

karabinalara ve son karabinaya takıldıysa. Rotanın başarıyla tamamlandığı düşünülebilir 
Yarışmacı Sayısı ve Başlama Sırası 
Lider yarışmaları normalde aşağıdakilerden oluşacaktır:  
a- Her kategori için iki (2) benzer olmayan rotadan oluşan bir Sıralama turu,  
b- Her kategori için bir rotada Final Turu yarışması yapılacaktır.  
Öngörülemeyen olaylar söz konusu olduğunda, jüri başkanı rotalardan birini iptal etmeye karar 

verebilir 
Sıralama turu başlama sırası rastgele düzende seçilecektir.  
İnceleme Periyodu: 
Genel düzenlemelerdeki uyumla, yarışmacılara on-sight rotaları inceleme izni verilebilir. 
Rotaya başlama: 
a.Yarışma alanına girişte duvarın başlangıcında, yarışmacı başlangıç çizgisinin hemen önündedir. Bu 

noktada Jüri denenen rota için zamanın başlaması için işaret verir. 
b.Her yarışmacıya rotaya başlaması için 40 sn hazırlık süresi verilir. Eğer yarışmacı 40 sn içinde 

başlamazsa uyarılır. Son 40 sn lik inceleme zamanı toplam zamanın parçasıdır rota için. 
c.Daha fazla gecikme, yarışmacı için disiplin prosedürünü uygulanmasına maruz kalmasına neden 

olabilir. 
d.Yarışmacıların her denemeleri iki ayağı da yerden ayrıldıktan sonra sayılır. 
e.Yarışmacılar herhangi bir zamanda Jüri ye kendi kalan rota zamanlarını sorabilirler. O da 

yarışmacıya hemen zamanını bildirmelidir. Rota zamanı bittiği zaman Jüri yarışmacıyı durdurur ve sıralama 
için ölçüm prosedürünü işletir. 

f.Bir yarışmacı Jüri’nin talimatlarına uymazsa disiplin prosedürü uygulanır. 
Tırmanış sürüyorken: 
a.Her yarışmacı ardarda gelen karabinaları kullanmalıdır. Yarışmacının vücudunun altında kalan 

kısımdaki her karabina kullanılmış olmalıdır. Bu kurala herhangi bir uymazlık sonucunda rota durdurulur ve 
ölçüm yapılır. Yarışmacının Jüri nin talimatlarına uymaması sonucunda denemesi durdurulur ve yarışmacı 
disiplin prosedürüyle karşı karşıya kalır. 

b.Özel durum yada güvenlik ile ilgili bir sorun olduğunda jüri başkanı yarışmacının rotadan inmesine 
karar verir.  Bu durumda yarışmacının son yasal pozisyonu korunur ve yarışmacı geriye doğru iniş yapabilir. 
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c.Yarışmacı rotaya tırmanma esnasında Z klip durumu (sıradaki eksprese kemerine bağlantı 
noktasından ipi takmak yerine, son bağladığı klibin altındaki ipi alıp takması sonucunda oluşan düzensiz 
ekspres bağlantılanması) yaşanması durumunda, ekspres bağlantı sıralarını düzeltmesine izin verilir. 
 

Tırmanışın Ölçümü (Değerlendirme) 
Yarışmacılar her rotada şu şekilde puanlanacaktır:  
a- İlgili süre içerisinde rotayı başarıyla tamamlayan yarışmacılar, "TOP" şeklinde belirtilerek 

puanlanacaktır;  
b- Düşen veya rotadaki denemesi sonlandırılan yarışmacılarla ilgili olarak, rota hattında tuttukları en 

üst dereceli tutamak, aşağıda belirtildiği şekilde yarışmacının puanını belirleyecektir.  
i) Yarışmanın bir turu başlamadan önce şef rota yapıcı tarafından veya  
ii) Rota hakemlerinin kullandığı rota planına, şef rota yapıcının belirlediği şekilde, rotanın şeridi 

boyunca sırayla numaralanmış şekilde hakemler tarafından işaretlenecektir.  
b- Sadece ellerle kullanılan tutamaklar dikkate alınacaktır.  
c- Bir elementin sadece tırmanma için kullanılabilecek bölümleri dikkate alınacaktır.  
d- Bir yarışmacının dengeli veya kontrollü bir pozisyona gelmek için tutamağı kullanması durumunda 

bir tutamak "kontrol edilmiş" sayılacaktır. Bir tutamağı kontrol eden yarışmacının puanı, herhangi bir son ek 
olmadan bir rota planında ilgili tutamak için verilen sayı olacaktır;  

e- Bir yarışmacının, rotada ilerlemek için kontrollü bir tırmanma hareketi yaptığı tutamak, 
"kullanılmış" olarak dikkate alınacaktır. Bir tutamak kullanan yarışmacının puanı, (+) son ekiyle bir rota 
planında ilgili tutamak için verilen sayı olacaktır. Bu puan, aynı tutamağı kontrol etme puanından daha iyidir.  

Kontrollü tırmanma hareketi; "statik" veya "dinamik" olabilir ve genel olarak aşağıdakilerle 
kanıtlanacaktır:  

i- Yarışmacının kütle merkezinin konumunda pozitif yönde önemli bir değişiklik; ve  
ii- Hamle esnasında en az bir eliyle rotanın gidişatına uygun olarak sonraki tutamağa erişebilmesi(d) 

veya başka bir yarışmacı tarafından da tutamağın yapılan hamlelerle alınabilir olması(e).  
 
Bireysel puanlama: 
Tüm sporcuların cinsiyetlerine göre ayrılıp; final ve sıralama turu A-B rotalarında yaptıkları 

tırmanışlardan aldıkları yarışmacı sıralama sonuçlarına göre sıralamaları yapılacaktır (final turunda yarışan 
sporcular genel liste oluşturulurken sadece sıralama turunda yarışan sporcuların listesinden çıkartılır. Sadece 
sıralama turunda yarışan sporcular sıralanınca üstüne final turunun sporcularının sonuçları eklenerek genel 
liste elde edilir). 
 

Takım puanlaması: 
a. Sporcular cinsiyetlerine göre ayrıldıktan sonra takım sıralaması hesaplanırken önce final sıralaması 

yapılır. Sonra sıralama turu toplam puanı sonuç listesine göre tüm sporcular bu listeye eklenir. Final ve 
sıralama turu A-B rotalarında yaptıkları tırmanışlardan aldıkları yarışmacı sıralama sonuçları puan değeri 
olarak aynı zamanda takım puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır. Sıralama puanları takım puanı 
hesabı yapılırken;  

i. Takımı oluşturan sporcuların en iyi üç sporcusunun sıralama puanları toplanır. 
ii. Toplanan en iyi üç sporcu sıralama puanı takım puanı olarak kabul edilip en az puan toplamına 

sahip takım üstte olacak şekilde takımlar sıralanır.  
iii. Oluşturulan listeye uygun olarak takım puanlamaları çıkarılmış olur.  
Takım puanlarında eşitlik olması halinde; 
Eşitlik durumunda bulunan takım sporcularının karşılaştırılması yoluyla en iyi sporcu performansı, 

sıralama turu puanlarının az olandan çok olana doğru karşılaştırılmasıyla yapılır. 
Örneğin. İki takım puanı 16 olarak eşit olduğunda,  
A takımı sporcuları; 1.- 7. -  8. 
B takımı sporcuları; 2. – 5. – 9. değerlerinde en iyi puana sahip sporcular karşılaştırılır.   
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Bu durumda A takımının en iyi değerdeki sporcusu 1. olduğundan üste çıkacaktır.  
B takımı sporcularında en iyi değerde 2.lik bulunmaktadır.  
Not: Eğer ki bu performans karşılaştırmalarında sporcuların puanları geri sayım prosedürüne rağmen 

eşitliği bozmadıysa 2. En iyi sporcularının durumları gözönüne alınarak hareket edilir. 
 Puanlama konusunda Jüri Başkanı kararıyla anlaşmazlıklar sonuca ulaştırılacaktır.  
 

Her Turun Sonundaki Sıralama 
Herhangi bir rotada denemede bulunan her bir yarışmacı aşağıdaki kriterlere göre sıralanacaktır:  
a- İlk olarak, rotayı kurallara göre tamamlayıp son tutamağı kontrollü tutulmasıyla "TOP" olarak puan 

alan tüm yarışmacılar;  
b- Top tutamağa erişemeyenlerde ilgili süre içerisinde en yüksek puanlı tutamaktan azalan puanlama 

sırasına göre dizilirler.  
Not: Bir tura katılabilecek durumda olan bir yarışmacının şartları başlamaya uygun değilse rotada 

sonuncu olarak yer listelenecektir. 
Sıralama Turu 
Bir İtiraz veya Teknik Olay sonrasında gereken ilave denemeler dışında, her yarışmacı, Sıralama turu 

için iki (2) rotanın her birinde bir (1) denemede bulunacaktır.  
 

Eleme Sıralaması  
Sıralama turuna katılan her yarışmacıya, aşağıda belirtilen şekilde her Sıralama turu için Sıralama 

Puanı verilecektir:  
a- Yarışmacının eşitlik olmayan bir puan alması durumunda sıralama numarası aynen yazılıp sıralanır; 

veya  
b- Rotada iki veya daha fazla yarışmacının eşit olduğu durumda, yarışmacıların aritmetik ortalaması 

alınarak sıralama numaralarına bu ortalama değer yerleştirilip sıralama yapılır.  
Örneğin; 6 yarışmacının 1. ´lik durumunda kaldığını varsayalım. Burada uygulanacak yöntem eşitlik 

olan sıralama için (1+2+3+4+5+6) / 6 = 21 / 6 = 3,5 puan sonucudur. Sıralama listesinde eşitlik durumundaki 
ilk altı yarışmacının karşısına 3,5 rakamsal değeri yazılır.  

Örneğin; 4 yarışmacının 2.´lik durumunda kaldığını varsayalım. Burada uygulanacak yöntem eşitlik 
olan sıralama için (2+3+4+5) / 4 =14 / 4 = 3,50 puan sonucudur. Bu durumda bulunan 4 yarışmacının puan 
karşılığına 3,5 puanı yazılır.  

(Yani yapılan işlem eleme turunda eşitlik halindeki yarışmacıların rakamsal sonuçlarının eşitlik 
olmadan yazılıp aritmetik ortalamasının alınması işlemidir.)  

Not: Hesaplamalarda kullanılan veriler üç (3) ondalık basamakla işleme alınacaktır.  
Sıralama turunda iki rotada da tırmanışlar bittikten sonra Sıralama Turu Toplam Puan Sonuçları 

hesaplanırken şu yöntem izlenir:  
Şöyle ki;  
T.P. = Yarışmacının Toplam Puanı  
R1 = Madde 6.10.5´e göre yarışmacının birinci Sıralama Rotasındaki sıralaması  
R2 = Madde 6.10.5´e göre yarışmacının ikinci Sıralama Rotasındaki sıralaması  
(Düşük çıkan rakamsal sonuç daha iyi sonucu belirtir).  
Puan ve sıralamanın hesaplanmasında, rastlantısal kesinlik aritmetiği kullanılacaktır. Resmi 

Sonuçlarda sunulan puanlar ve sıralama verileri, iki (2) ondalık basamakla verilecektir.  
Final Turu 
Bir İtiraz veya Teknik Olay sonrasında gereken ilave denemeler dışında, final turunda yarışabilecek 

her yarışmacı, ilgili turda kategorilerinin rotasında bir denemede bulunacaktır.  
Kurallara uygun olarak final turunda tırmanışı biten yarışmacıların sonuçları en yüksek değerdeki 

puandan azalan sırada listelenir. Eşitlik olmaması halinde liste nihai olarak açıklanacaktır.  
Final turunda geri sayım (sıralama turu toplam puanına göre düşük puan daha iyi olacak şekilde 

karşılaştırılması) sonrasında yarışmacıların berabere kalması halinde:  
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a-Eğer beraberlik, Final rotasındaki denemelerinden sonra birinci, ikinci veya üçüncü sıradaki 
yarışmacılarla ilgiliyse, bu yarışmacıların göreceli sıralaması, her biri için sadece final turundaki tırmanış 
süresine (düşük süreler daha iyi şekilde) göre belirlenecektir; veya  

Not: Berabere kalan yarışmacıların kaydedilen süresi birbirine eşitse, bu yarışmacılar eşit şekilde 
sıralanacaktır. Süper final uygulaması yapılmayacaktır.  

b-Beraberliğin diğer yarışmacılarla (kürsü dışı) ilgili olması halinde, geri sayıma rağmen eşitlik 
bozulmazsa ilgili yarışmacılara eşit sıralama verilecektir.  
 

Her Turun Kontenjanı 
a. Bir önceki yarışmada başarılı olan yarışmacı sayısı yetersiz olduğunda, başaramayan yarışmacılar 

içindeki en iyi puana sahip yarışmacılar ile kontenjan doldurulur. 
b. Final turu kontenjanı ise 8’dir. 

 
Rotayı Bitirmek 
Başarılı bir şekilde bitirmek: Kurallara uygun yarışma jürisi tarafından onaylanmış her 

tırmanış, başarılı kabul edilir. 
Başarısız bir şekilde bitirmek: Yarışmacı şu durumlarda başarısız sayılacaktır. 

o Düşerse, 
o Rota için belirlenen zamanı aşarsa, 
o Belirlenen rotanın sınırlarının dışında herhangi bir yere dokunursa, 
o Duvarın yasaklanan yan kenarlarını ya da üst kenarlarını kullanırsa, 
o Rotayı tırmanmada başarısız olursa, 
o Yarışmacının rotaya tırmanmaya başlamasından sonra herhangi bir yeri, yere değerse, 
o Herhangi bir suni yardım kullanırsa. 

 
Madde 5. Sporcuların Uygunluğu  
1-Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında (01.01.1995 

ve Sonrası Doğanlar) olmalıdırlar. 

2-Sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 

3-Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve TÜSF Sporcu Kartına (Lisans) sahip 
olmalıdırlar.  

4-Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve 
turnuvadan ihraç kararı vermeye TÜSF müsabaka tertip komitesi yetkilidir.  
 
Madde 6. İtiraz Prosedürü 
Bir takım bir hakem kararı tarafından veya herhangi bir olay nedeni ile müsabaka sırasında olumsuz bir 
şekilde kendi aleyhlerine bir durum oluştuğuna inanıyorlar ise, itiraz prosedürü şu şekilde ilerlemelidir. 
1-İtiraz eden takımın bir sporcusu, müsabakanın bitiminde hakemler yarışma kâğıdını onaylamadan 
(imzalamadan) önce imzalamalıdır. 
2-30 dakika içerisinde durumu açıklayan bir yazıyı 500,00-TL teminat ücreti ile birlikte Federasyon 
Temsilcisine sunmalıdır. Eğer itiraz kabul edilirse teminat ücreti iade edilir.  
3-“Ünilig” Spor Tırmanış müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak Tertip 
Komitesine yapılır. 

 

Madde 7. Müsabaka Sonuçlarının Tescili  
Müsabaka ve yarışma sonuçları, TÜSF tarafından tescil edilir.  
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Madde 8. Diskalifiyeler 
Sporcular veya takımlar Tertip Komitesi tarafından da ihraç edilebilir. Bundan ayrı olarak, şiddet, sözel veya 
fiziksel saldırı, şüpheli oyun sonucu gibi davranışlardan dolayı sporcu organizasyondan ihraç edilebilir. Tertip 
Komitesi bahsedilen bu davranışlar nedeni ile takımın diğer üyelerinin katılımından dolayı (herhangi bir şey 
yapmasalar bile) tüm takımı ihraç edebilir. 
 
Madde 9. Disiplin Hükümleri  
1- Bu Talimata ve TÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan sporcular, teknik sorumlular, yöneticiler, 
takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  

2- Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 72 saat içinde faks, E-mail, vb. 
iletişim araçlarıyla TÜSF’ye gönderilir.  

 

Madde 10. Kupa ve Madalyalar  
1- SHGM tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakalar sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan 
takıma kupa, sporculara madalyalar verilir.  
2- Kupa töreni organizasyonu TÜSF tarafından yapılır.  
3-Üniversiteler TÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak 
zorundadırlar.  
 
Madde 11. Hakemler  
Müsabakalar, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından atanan gözlemci ve hakemler tarafından yönetilir. 
 
Madde 12. Tertip Komitesi 
TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur.  
Başkan : Federasyon Temsilcisi, Tertip Komitesinin Başkanıdır.  
Üye : İl Müdürü ve/veya (faaliyet üniversitede yapılıyor ise) Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı,  
Üye : İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü,  
Üye : Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi  
Üye : İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi,  
Üye : Varsa ilgili branşın TÜSF Teknik Kurul Üyesi  
Üye : Üyelerce gerek görülmesi durumunda yarışmalara katılan üniversite yöneticileri arasından seçilecek en 
fazla 3 kişi.  
İlgili spor dalının federasyon gözlemcisinin bulunmadığı durumlarda bu görev ilgili spor dalının il temsilcisi ile 
TÜSF İl temsilcisi tarafından yürütülür. 
 
Madde 13.Konaklama / Yemek Taahhüt  
Faaliyet için konaklama ve/veya yemek talep edecek üniversiteler; “Ünilig Kafile Listesi ve Katılım Taahhüttü 
Formu”nu doldurarak konaklama ve yemek ile ilgili taleplerini 30 Ocak 2023 Saat:17.00 tarihine kadar 
girmeleri gerekmektedir. Bu formu doldurmayan üniversitelere konaklama ve yemek sağlanamayacaktır. 
 
Madde 14.Beslenme-Barınma ve Ulaşım Giderleri  
Faaliyete katılacak üniversitelerin konaklama, yol ve yemek ücretleri aşağıdaki maddelere göre 
federasyonumuz tarafından ödenecektir. 
1-Takımlar yarışmaya ilişkin ulaşımlarını Uçak, Tren, Üniversite aracı, Otobüs vb. ulaşım vasıtaları ile 
yapabilirler. Ancak, federasyonumuz, ulaşım ücretlerini müsabaka mahallindeki belediyeye ait şehirlerarası 
otobüs rayiçlerini esas alarak ödeyecektir.  
2-Kafileye ödenecek yol gideri; Federasyonumuzca hazırlanan “Yol Ücreti Tutanağı” karşılığında ilgili 
üniversitenin idarecisine ödenecektir. Söz konusu tutanağın bir sureti Üniversitelerin SKSD Başkanlıklarına 
kafile idarecisi tarafından teslim edilecektir.  



 

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU 
ÜNİLİG SPOR TIRMANIŞ MÜSABAKA TALİMATI 

 
 

Ünilig Spor Tırmanışı Müsabaka Talimatı Sayfa - 10 - 

3-Konaklama yapacak takımların kafilelerine konaklama ücretleri ilgili mevzuata göre TÜSF tarafından 
ödenecektir.  Federasyonun belirlediği yerde konaklamayan kafilelerin konaklama ücretleri Üniversitelerince 
karşılanacaktır. 
4-Faaliyet yapılan İldeki Üniversite yemekhanesinden faydalanılması halinde ücretler TÜSF tarafından, 
faydalanılmaması halinde Üniversitelerince karşılanacaktır. Gidiş ve dönüşteki iaşeler üniversitelere aittir. 
5-Müsabakalara geldikleri Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi tarafından tespit edilen ve sahaya çıkma hakkı 
bulunan kişi sayısı kadar ödeme yapılacaktır. 
6-Kadın veya Erkekler kategorisinden 1 kategoride katılım sağlanırsa en fazla 4 Sporcu, 1 Teknik Ekip, (İdareci, 
Antrenör, Masör) vb. ödeme yapılacaktır (Toplam 5 kişi). Her iki takımla kadın-erkek kategorisinde katılım 
sağlanırsa 8 sporcu 2 Teknik (İdareci, Antrenör, Masör) vb. ödeme yapılacaktır (Toplam 10 kişi). Takımlar 
fazla sayıda sporcu, idareci, Antrenör vb. getirmek isterlerse tüm giderleri Üniversitelerine ait olacaktır. 
7-Organizasyondan ihraç edilen antrenör, idareci, sporcu veya takımlara, ihraç edildiği tarihe kadar olan 
konaklama bedeli ödenebilir. 
Müsabakaların yapılacağı illerde bulunan takımlara ilçeler dahil olmak üzere herhangi bir ödeme yapılmaz. 
 
Madde 15. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar  
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TÜSF’e aittir.  
Bu Talimatta yer almayan konularda; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü, talimat hükümleri ve 
TÜSF’ nin çıkardığı tüzük, talimat, ilke kararları ve mevzuatı doğrultusunda, Türkiye Üniversite Sporları 
Federasyonu karar verme ve gerektiğinde açıklayıcı ek talimat çıkarma yetkisine sahiptir. 
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen teknik hususlar hakkında TDF Spor Tırmanış kuralları geçerlidir. 
 
Madde 16. Yürürlük 
Bu talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun web sayfalarında yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
 
 
 
 


