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BİSİKLET SPOR DALI UYGULAMA ESASLARI 

1. Okul  Spor  Faaliyetleri,  Okul Spor Faaliyetleri Genelgesi , Milli Günler 

,Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Şubesi’nce yayınlanan uygulama 

esasları ve Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına uygun 

olarak yapılacaktır. 

2. Müsabakalar; Kız ve Erkek okul takımları arasında Küçükler,Yıldızlar 

ve Gençler kategorilerinde yapılacaktır. 

3. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi, 

uygulama esasları ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede 

yetkilidir. 

4. Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde, takımlar en az 3 (üç) ,en fazla 6 (altı) 
sporcudan oluşacaktır.  

5. Takım çıkaramayan okullar yarışmalara ferdi katılabilirler. 

 

 



6.  Doğum Tarihleri 

 
  Yıldızlar Kategorisi            01.09.2007-2008 – 2009-2010 

  

Gençler Kategorisi(B)  2006 – 2007 

 

Gençler Kategorisi(A)  2004 – 2005 

 
 
 
TERFİ 

 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler Gençler 
(B) kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular,eğitim ve öğretim yılında ilgili spor 
dalında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 

TEKNİK AÇIKLAMALAR:  
 

1. a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Birinciliği yarışmaları bireysel zamana 
karşı ve yol yarışı olarak gerçekleştirilecektir.  

 Yol yarışlarında araç takibi olmayacağından, turlu parkurda yarışılacaktır. 

  Tur yiyen öğrenci sporcu parkurdan çıkartılır. Sıralama sonuna eksik tur 
olarak eklenir. 

  Ancak; Aerodinamik bisiklet ve bar bulunan öğrenci sporcular yol 
yarışlarına katılamazlar; Aerodinamik bisiklet, bar ve 50 cm altında olan jant 
bulunan öğrenci sporcular ise, bireysel zamana karşıda yarışabilirler.  

 Bireysel zamana karşı yarışını her takımdan 3 (üç) öğrenci sporcu koşar.  

 Türkiye Birinciliği yarışlarında Genç (A) kategorisindeki öğrenci sporcular 
bireysel zamana karşıda Aerodinamik bisiklet ve bar kullanamazlar. 

  b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Birinciliği yarışmalarına katılacak olan 
okul takımları 6 (altı) öğrenci sporcudan oluşacaktır. Takımdaki ilk 3 (üç) öğrenci 
sporcunun derecesi puanlamaya dâhil edilecektir.  
 

Kategoriler Yol 

Yarışları 
 Zamana 

Karşı 
 Dişli 

Statüsü 

TAVSİYE 

EDİLEN* 
 

 Erkek Bayan Erkek Bayan  Tam En Yakın 

Yıldızlar 15km 10km 6km 4km 7,01metre 52x16 42x15 

Gençler(B) 25km 15km 8km 5km 7,93metre 52x14 52x16 

Gençler(A) 35km 20km 10km 6km 7,93metre 52x14 52x16 

 
* Tavsiye edilen dişli oranlarıdır. Dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka 

sağlamak kaydıyla muadili dişli oranları kullanılabilir. Kontrollerde belirtilen dişli 
sınırlarının dışında dişli ile gelen öğrenci sporcular viteslerini kilitlemiş olmalıdır. 
Vitesleri belirtilen şekilde kitlenmemiş öğrenci sporcuların vitesleri hakemlerin 
gözetiminde yarışma öncesi kitlenecektir. Dişli kilitleme işlemi çalıştırıcılarca 
yapılarak hakem kontrolünden geçer,kontrolden geçen öğrenci sporcular start 



alır.Yarış sonunda ise,ilk 4(dört) e giren öğrenci sporcuların hakem tarafından 
dişli kontrolleri tekrar yapılır. Dişli statüsüne uymayan öğrenci sporcular 
diskalifiye edilir. 
 
* Yıldızlar, Gençler (B) ve Gençler (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Birinciliği 
yarışmalarına katılacak okul takımları veya ferdi öğrenci sporcular yarış bisikleti 
temininde sıkıntı yaşaması durumunda talimatta belirtilen özelliklere sahip 
olmayan ancak yarışmada kendilerine avantaj sağlamayacak ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti   Bisiklet Federasyonu yetkililerince uygun görülecek özellikteki 
bisikletlerle yarışmalara katılabilirler. 
*Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  Birinciliği yarışmalarında bireysel zamana 
karşı  ve yol yarışlarına dağ bisikleti ile katılabilirler. 
  
2.Yıldızlar, Gençler (B) ve Gençler (A) kategorilerinde Türkiye Birinciliği 
yarışmalarında “Zaman Barajı” uygulaması yapılmayacaktır. 
 
 
 

Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait 
‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde  
çıkarılıp, yarışmada görevli hakeme ibraz edilmesi zorunludur. 
 

 
 


