TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
HAKEM TALİMATI

09.02.2017

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu talimat; hakem kurullarının oluşumunu, görev, yetki ve
sorumluluklarını düzenler.
Kapsam
MADDE 2- (1) Resmi ve özel bütün binicilik branşlarında yarışmalarda görev
yapacak hakemlerin, gözlemcilerin ve diğer yarışma görevlilerinin göreve
atanmalarını, yarışma sırasındaki görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını,
eğitimlerini, hakem olma şartlarını, kademelerini, terfilerini, cezalandırılmalarına
ilişkin usul ve esasların düzenlenmesini kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun’un Ek-9 Maddesine ve 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanan Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik ile 29136 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de
yayınlanan 01.10.2014 tarihli Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne
dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Talimatta geçen;
a) Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü'nü, (Kısaca SGM)
b) Federasyon : Türkiye Binicilik Federasyonu'nu, (Kısaca TBF)
c) İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü, (Kısaca
GHSİM)
ç) Yönetim Kurulu : Türkiye Binicilik Federasyonu Yönetim Kurulu'nu,
d) Federasyon Başkanı : Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı’nı,
e) İl Spor Dalı Temsilcisi : Atandığı ilde TBF, SGM, GHSİM adına binicilik
faaliyetlerini yürüten kişi’yi,
f) FEI : Uluslararası Binicilik Federasyonu’nu,
g) Merkez Hakem Kurulu: Federasyonda hakemlik ile ilgili idari ve teknik
tüm
konularda sorumlu olan kurulu, (Kısaca MHK)
ğ) Hakem : MHK veya il hakem kurulu tarafından binicilik müsabakalarında
hakemlik ile görevlendirilen kişiyi,
h) Gözlemci : Binicilik faaliyetlerinde yarışma, yarışma hakemleri ve diğer
görevlileri denetleyen, rapor eden kişiyi,
ı) Hakem Eğitmeni : MHK tarafından hakemlerin eğitimi için görevlendirilen
kişiyi,
i) Disiplin Talimatı : Türkiye Binicilik Federasyonu Disiplin Talimatı’nı,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Hakem kurulları
MADDE 5- (1) Merkez Hakem Kurulu ve İl Temsilciliği kurullarından oluşur.
İl Temsilciliği Kurulunda bir İl Hakemi bulunur.
(2) MHK gerektiğinde kendine bağlı çalışacak alt kurullar oluşturabilir, bu
kurulların çalışma usul ve esaslarını MHK belirler, Federasyon Başkanı denetler
gerek görürse değişiklik yapar.
(3) Hakem kurulları aldığı kararlar için karar defteri tutar veya toplantıya
katılanların imzaladığı tutanakları kayıt altına alır. Aksi görüşte olan üye şerh koyup
nedenini açıklar. Karar defteri ve toplantı tutanakları MHK başkanı veya sekreteri
tarafından muhafaza edilir. Talep halinde Federasyon Başkanı’na teslim edilir.
Merkez Hakem Kurulunun Atanması Üyeleri ve Toplanması
MADDE 6- (1) Federasyon Başkanı tarafından atanan kişi başkanlığında en
az 3 en fazla 5 üyeden oluşur.
(2) MHK üyeleri binicilik sporuna hizmet vermiş, binicilik camiası tarafından
sayılan ve sevilen kişiler içinden Federasyon Başkanı’nın teklifi üzerine Yönetim
Kurulu onayı ile atanır.
(3) Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde aynı yöntem ile yerine yeni
bir üye atanabilir.
(4) Üyeler atandığı usul ile görevden alınabilir.
(5) Kurul üyeleri Federasyon Başkanı’nın vereceği binicilik ile ilgili diğer
görevleri yapar.
(6) MHK, kurul başkanının başkanlığında salt çoğunlukla toplanır. Federasyon
Başkanı veya MHK Başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. Federasyon
Başkanı gerektiğinde toplantılara başkanlık eder.
(7) MHK toplantılarında kurulun görev, yetki ve sorumluluğunda olan aşağıda
belirtilen konular değerlendirilir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde
başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. MHK tarafından alınan kararlar karar defterine
kaydedilir ve üyelerce imzalanır.
(8) MHK Başkanı ilk toplantıda üyeler arasında bir başkan yardımcısı ve bir
sekreter ataması yapar, ayrıca üyeler arasında eğitim, atama, sosyal işler konularında
sorumlu ve yetkili olacakların görev bölümünü yapar. Üyeler faaliyetlerinden dolayı
kurul başkanına karşı sorumludur.
Merkez hakem kurulu
MADDE 7- (1) Merkez Hakem Kurulunda görev alacak kişilerin aşağıda
belirtilen niteliklere haiz olması gerekir.
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) 25 yaşından büyük olmak.
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya
ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal
varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve
teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

d) Disiplin ve Ceza Kurulları tarafından Spor Genel Müdürlüğü’ ne
Federasyon’a veya hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı toplam üç aydan fazla
cezalandırılmamış olmak.
Merkez hakem kurulunun görev yetki ve sorumlulukları
MADDE 8- (1) Federasyon yıllık faaliyet takviminde yer alan yarışmaların
Hakem ve Saha Komiseri (Steward) atamalarını yapar ve bununla ilgili prensipleri
belirler.
(2) Hakem, Saha Tasarımcısı ve Saha Komiseri (Steward) gibi hakemlik ile
ilgili kişilerin eğitim ve geliştirme programını ve projeleri hazırlar.
(3) Yarışma hakemlerini bu talimatın ve branş talimatının ilgili maddelerine
göre belirler.
(4) Her sene Ocak ayında tüm branşların hakem ve diğer görevlilere yönelik
olarak güncelleme semineri yapılması için tarih belirleyerek Federasyona öneride
bulunur. Hakem ihtiyacının karşılanması için yeni kurslar açılması, mevcut
hakemlerin gelişmesine yardımcı olmak üzere seviyelerine uygun teknik ve psikolojik
eğitim imkanlarını değerlendirir, planlar, öneride bulunur,
(5) Kurslarda sınav yapar, sınavda başarılı olan hakemlerin sene içindeki
performansına göre terfilerine karar verir.
(6) Her sene Ocak ayında güncelleme seminerlerine katılmış ve sertifikasını
almış hakem listelerini belirler ve Federasyona bildirir.
(7) FEI kurallarını yarışmalarda uygular.
(8) Hakemlerin giyeceği kıyafetleri belirler ve uygular.
(9) Hakemlerin disiplin ihlalleri ile ilgili inceleme yapar, gerekli görürse
süresini kendi belirleyeceği süre kadar dinlendirme kararı verir veya ihlalin
vehametine göre TBF Disiplin Kuruluna yazılı rapor eder.
(10) Hakemlere görevleri esnasındaki performansları doğrultusunda adaletli
görev dağılımı yapar, performans değerlendirmeleri için Başhakem ve Gözlemci ve
Organizasyon Komitesi raporları incelenir.
(11) MHK üyeleri kendilerini ilgilendiren konularda oylamaya katılamazlar.
(12) Gerek gördüğü taktirde ulusal yarışmalarda görevlendirmek üzere
Federasyon’dan yurt dışından hakem davet edilmesini ister.
MHK Başkanının görevleri
MADDE 9- (1) MHK toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.
(2) MHK üyeleri arasında görev paylaşımı yapar.
(3) MHK tarafından alınan kararları Federasyona bildirir.
(4) TBF yıllık faaliyet programında yer alan yarışmalarda görevlileri atar.
(5) Federasyonun yıllık faaliyet programında onaylanarak yayınlanmış
yarışmalarına Hakem Heyeti Kurulları içinden veya Federasyon Temsilcileri içinden
bir kişiyi gözlemci olarak atar, bu kişiyi açıklamaz ve yarışmalar sonunda en geç 48
saat içerisinde yazılı rapor alır veya bu görevi kendi yapar.
(6) Hakem ve Yarışma Görevlilerinden, görev aldıkları yarışmaya ait isimsiz
anket formu doldurmalarını isteyebilir.
(7) Federasyon Başkanı’nın vereceği diğer binicilik ile ilgili görevleri yapar.
MHK Başkan Yardımcısının görevleri
MADDE 10- (1)Başkanın olmadığı durumlarda MHK toplantılarına başkanlık
eder, başkanın yetki ve sorumluluklarını üstlenir.

(2) MHK Başkanı’nın veya Federasyon Başkanı’nın vereceği hakemlik ve
kurullarla ilgili diğer görevleri yapar.
MHK Sekreterinin görevleri
MADDE 11- (1) Hakemlere görevlerini bildirir, Karar Defterini tutar, MHK
tarafından alınan kararların hakemlere ulaşmasını sağlar ve denetler.
MHK ve üyelerinin görev süresi
MADDE 12- (1) Federasyon Başkanı’nın görevinden ayrılması ile sona erer.
Yeni Kurul seçilinceye kadar eski Kurul görevini sürdürür.
(2) MHK üyelerinin üyelikleri aşağıdaki hallerde düşer;
a) İstifası.
b) SGM Amatör Dallar Ceza Yönetmeliği veya Disiplin Talimatı uyarınca 3
aydan fazla hak mahrumiyeti veya buna denk yarışmalardan men cezası almış olması.
c) Federasyonu’nun önerisi ve Yönetim Kurulu’nun kararı ile.
Hakem tanımı kategorileri ve sınıflandırılmaları
MADDE 13- (1) Hakem tanımı; Yarışmadaki resmi görevlidir, binicilik
disiplinlerinde yarışmaları FEI kuralları ve TBF Yönetmeliğine uygun yöneten, binici
ve binicilik sporunu takdir eden, muhakeme yeteneğine sahip, sporcu, ekip şefi,
antrenör ve at sahiplerine ön yargısız profesyonel olarak hizmet veren kişidir.
(2) Hakem Kategorileri;
a) Tasnif Hakemi
b) Temyiz Hakemi
c) Özel Görevli Hakemler
1) Parkur Tasarımcısı, parkur tasarımcısı asistanı
2) Saha Komiseri ve asistanı (Steward)
3) Yarışma Sekreteri
4) Yarışma Veterineri
5) Teknik Delege
(3) Hakem Klasmanları;
a) ENGEL ATLAMA HAKEMLERİ
1) Aday Hakem
2) İl Hakemi
3) Ulusal Hakem
4) Uluslararası Hakem
b) AT TERBİYESİ HAKEMLERİ
1) Aday Hakem
2) İl Hakemi
3) Ulusal Hakem
4) Uluslararası Hakem
c) ATLI DAYANIKLILIK HAKEMLERİ
1) Aday Hakem
2) İl Hakemi
3) Ulusal Hakem
4) Uluslararası Hakem
ç) KONKUR KOMPLE HAKEMLERİ
1) Aday Hakem
2) İl Hakemi
3) Ulusal Hakem

4) Uluslararası Hakem
Hakemlerin yarışma sırasındaki görevleri
MADDE 14- (1) Tasnif Hakemi Kurulu Başkanı yarışma başhakemi olup,
yarışmaların tek sorumlusudur ve tüm Hakem Kurullarına başkanlık eder, görevleri ;
a)Ünvan yarışmalarından bir gün önce yapılacak teknik toplantıda bulunur ve
gerekli açıklamaları yapar.
b)Veteriner kontrolü (vet check) yapılması halinde çalışmalara başkanlık eder.
c)Tasnif Hakem Kurulu üyelerinin görev dağılımını yapar.
ç)Parkur planını kontrol eder, parkuru gezer, gerektiğinde düzeltilmesini
sağlar.
d) Teknik cihazları kontrol eder, aksaklıkları ve eksiklikleri giderir.
e) Hakem kulesinin oturma düzenini sağlar.
f) Parkurda havuz engel varsa, havuz hakemini Tasnif Hakem Kurulunu
oluşturan hakemlerden bir Ulusal Hakem görevlendirir.
g) Yarışma programları, tasnif çizelgesi ve benzeri evrakı kontrol eder.
ğ) En az bir (1) adet ambulans, doktor ve veterinerin gelip gelmediğini kontrol
eder.
h)Yarışmaya katılacak at ve binicilerin kayıtlarını, yarışma giriş sırası listesi
ve parkur izinin görülebilen yerlere asılıp asılmadığını kontrol eder.
ı) Atların yarışma sahasına ve ısıtma sahasına giriş ve çıkışlarının emniyeti
için alınmış tedbirleri kontrol eder.
i) Yarışmaya katılacak at ve binicilerin lisans, vize kontrollerini yapar.
j) Yarışmaya sonradan adını kaydettirecek biniciye veya daha önceden
kayıdını yaptırmış binicinin yarışmadan çekilme taleplerine yarışma ve rekabet
kurallarına uygun olacak şekilde yardımcı olur.
k) TBF Yarışma Talimatına ve kurallarına bağlı kalarak inisiyatifini biniciden
ve attan yana kullanır.
l) Ata iyi muameleyi (welfare) ve sağlıklı olmasını ön planda tutar, FEI nin bu
konudaki yaptırımlarını uygular.
m) Yarışmalar sonundaki bir hafta içinde Başhakem MHK’ya raporunu verir.
n) Yarışma düzenini bozan kişileri yarışma alanından uzaklaştırmaya karar
verir, gerekli görürse Kolluk Güçlerine müdahele talebinde bulunur.
o) Federasyonun resmi yarışmalarında, İsme özel ünvan kupalarında
yarışmaya giren sporcular arasından sevilen, sayılan, binicilik sporuna uzun seneler
hizmet etmiş bir sporcuyu yarışmalar sonunda o hafta ile ilgili rapor yazmak üzere
görevlendirir ve raporu yarışmalar bitiminden sonra en geç bir hafta içinde kendi
raporu ile birlikte MHK na iletir.
(2) Temyiz Hakemi, yarışmanın büyüklüğüne göre ihtiyaç var ise bulunur.
Ulusal yarışmalarda bir Temyiz Hakemi bulunmuyorsa Federasyon Temsilcisi veya İl
Temsilcisi Temyiz Hakemi görevi yapar. Temyiz Hakeminin görevleri;
a) Tasnif Hakem Kurulu ile Yarışmacılar arasındaki anlaşmazlıkların nedenini
inceler.
b) Bir karara bağlar, bu karar kesin ve sondur. Kararlar çoğunluk ile alınır,
oylarda eşitlik olursa, Başkan’ın bulunduğu tarafın kararı çoğunluk sayılır.
(3) Özel Görevli Hakemler, Parkur Tasarımcısı ve asistanı, Saha Başkomiseri
(Chief Steward) ve Saha Komiseri (Steward), Yarışma Sekreteri, Yarışma Veterineri
ve Teknik Delegeden oluşur.

(4) Parkur Tasarımcısı ve Saha Komiseri Branşlarına Göre Sınıflamaları;
a) ENGEL ATLAMA
1) PARKUR TASARIMCISI
a) Aday Parkur Tasarımcısı
b) İl Parkur Tasarımcısı
c) Ulusal Parkur Tasarımcısı
ç) Uluslararası Parkur Tasarımcısı
2) SAHA KOMİSERİ (STEWARD)
a) Aday Saha Komiseri
b) İl Saha Komiseri
c) Ulusal Saha Komiseri
ç) Uluslararası Saha Komiseri
b) AT TERBİYESİ
1) SAHA KOMİSERİ (STEWARD)
a) Aday Saha Komiseri
b) İl Saha Komiseri
c) Ulusal Saha Komiseri
ç) Uluslararası Saha Komiseri
c) ATLI DAYANIKLILIK
1) PARKUR TASARIMCISI
a) Aday Parkur Tasarımcısı
b) İl Parkur Tasarımcısı
c) Ulusal Parkur Tasarımcısı
ç) Uluslararası Parkur Tasarımcısı
2) SAHA KOMİSERİ (STEWARD)
a) Aday Saha Komiseri
b) İl Saha Komiseri
c) Ulusal Saha Komiseri
ç) Uluslararası Saha Komiseri
ç) KONKUR KOMPLE
1) PARKUR TASARIMCISI
a) Aday Parkur Tasarımcısı
b) İl Parkur Tasarımcısı
c) Ulusal Parkur Tasarımcısı
ç) Uluslararası Parkur Tasarımcısı
2) SAHA KOMİSERİ (STEWARD)
a) Aday Saha Komiseri
b) İl Saha Komiseri
c) Ulusal Saha Komiseri
ç) Uluslararası Saha Komiseri
(5) Parkur Tasarımcısı Tanımı; Parkur Tasarımcısı binicilik disiplinlerinde
sahadaki engelleri yarışma seviyesinin standardına uygun, at ve biniciler için güvenli,
izleyenler için seyir zevkinin üst düzeyde olduğu engelleri tasarlayan, sıralayan ve
yerleştiren kişidir. Disiplinlerine göre görevleri;
a) ENGEL ATLAMA
1) Engel atlama da yarışmadan bir gün önce yarışma sahasını kapatır.
2) Tasarlama ve yerleştirmede at ve binici güvenliğine öncelik verir.

3) Zemini, kullanılacak engel ve malzemelerin adedinin yeterliliğini ve
güvenli olup olmadıklarının kontrolünü yapar.
4) Yarışmadan önce yarışma sahasını yerleştirir.
5) Asistanlarına yarışma sürecindeki beklentilerini ve prensiplerini özetler,
asistanlarından da yardım alarak engel taşıyan elemanların yarışma sürecinde aksaklık
yaşanmaması için yeterli derecede tecrübeleri yoksa bilgi sahibi olmaları ön bilgi
verir.
6) Yerleştirdiği engelleri sırasıyla yürür, mesafeleri kontrol
eder,
engel
yükseklikleri ve genişliklerinin yarışmanın seviyesi ve FEI kurallarına uygun olması
için özen gösterir.
7) Başhakem’e bağlı çalışır.
8) Yarışma günü Başhakem ile birlikte izi tekrar yürür.
9) FEI kurallarına aykırı veya at ve binici güvenliğini etkileyecek bir husus
varsa gerekli değişiklikleri yapar.
10) Yarışmada düşen engellerin bir sonraki yarışmacı başlamadan önce
yerleştirilmesi için engel taşıyan elemanların takibini yapar.
11) Yarışmalar boyunca tüm gün yarışma yerini terk etmez.
12) Yarışmacıları izler, at ve binicilerin standartlarına ve FEI kurallarına
uygun parkurlar hazırlar.
13) Engel hatalarının değişik engellerde eşit oranlarda yayılması için orantılı
parkur hazırlar.
14) Yarışmanın baremine uygun olacak şekilde yarışmacılar arasında hata
dağılımı yüzdesinin kabul edilebilir olması için özen gösterir.
15) Yarışma esnasında engel önlerinde ve hava koşullarına göre sahanın
değişik bölgelerinde zeminde bozulma varsa giderilmesini sağlar.
b) ATLI DAYANIKLILIK
1) Atlı Dayanıklılık da saha tasarımı, parkurun hazırlanması görevini Teknik
Delege üstlenir.
2) Parkuru bilmek zorundadır, bu nedenle yarışmadan 15 gün önce parkur
alanının keşfini yapar, parkurun haritasını hazırlar, hazırladığı verileri yarışma
programında yayınlanması için Federasyon’a bildirir.
3) Yarışmadan 2 gün önce yarışma yerinde görevine başlar.
4) Yarışmanın zorluk derecesi, arazi şartları ve hava koşullarına göre at ve
binici sağlığı için gerekli görürse yarışma programında değişiklik yapar.
5) Parkuru hazırlarken at ve binici güvenliğine öncelik verir.
6) Parkurun hazırlanması için gerekli olan arazi araci, işaretleme malzemeleri,
gerektiğinde iş makinası ve organizasyon temsilcisinin hazır olup olmadığını denetler.
7) Parkurdaki işaretlemeleri yapar.
8) Organizasyon Komitesi ile birlikte Başhakem’e bağlı çalışır.
9) Yarışmadan önce teknik toplantı esnasında parkur tasarımını (en az
1/50,000 ölçekli planlanmış harita olarak) yarışmacılara dağıtır.
10) Yarışma süresince parkurda belirlediği düzenin işleyişini denetler ve
gerekiyorsa müdahele eder.
c) KONKUR KOMPLE
1) İklim şartlarını göz önüne alarak yarışmanın yapılacağı alanın keşfini yapar.
2) Zemin, hava koşulları, çevre koşulları gibi unsurları inceleyerek hangi
tarihte yapılması gerektiğine karar verir.
3) Engel çeşitlerine ve nereye konulacağına karar verir.
4) Engeller için kullanılacak uygun malzemeyi tesbit eder.
5) Arazinin haritasını çıkartır.

6) Arazideki engelleri yarışma seviyesinin standardına uygun, at ve biniciler
için güvenli, izleyenler için seyir zevkinin üst düzeyde olduğu ancak at ve binici
sağlığını tehdit etmeyecek engeller ve parkur tasarlar.
7) Yarışma ve Veteriner kontrolü öncesi Başhakem ve Teknik Delege’ye
parkurun teknik detaylarını bildirir.
8) Hangi engellerde gözlemci bulunacağına karar verir.
9) Yarışma günü engel tamir ekibinden sorumludur.
(6) SAHA KOMİSERİ (STEWARD); Saha Komiseri binicilik yarışmalarında
atların sağlığının tehlikeye atılmadığını , FEI kurallarına riayet edildiğini ve sportif
fairplay in bütün yarışmacılar için aynı uygulandığını denetleyen kişidir.
a) Ata kötü muameleyi engellemek, at sağlığını gözetmek ve fairplay
kurallarını uygulamak en öncelikli görevidir.
b) Yarışmayı düzenleyen Organizasyon Komitesi ile birlikte FEI kuralları
çerçevesinde organizasyonun başarısı için çalışır.
c) Başhakem’e bağlıdır.
ç) Görev yaptığı disiplinin FEI kurallarını ve TBF ilgili Talimatını bilmek
zorundadır.
d) Saha Başkomiseri ve Saha Komiserleri olmak üzere kurul halinde çalışırlar.
e) At sağlığı açısından gerekli görürse Saha Başkomiseri’ ne o da Başhakem’e
Saha Veterineri gözetimi için çağrı yapar.
f) Kural ihlallerini anında Başhakem’e bildirir ve yazılı rapor eder.
g) Saha Başkomiser’i yarışma Başhakemi’ne ve Organizasyon Komitesine
karşı Saha Komiserleri’nin performansından, hal ve tavırlarından, diğer kişiler ile
olan diyaloglarından sorumludur.
(7) Farklı disiplinlerde Saha Komiseri yarışmacı denetleme kuralları farklıdır.
FEI tarafından belirlenmiş ve FEI nin resmi sitesinde yayınlanmış kuralları Saha
Komiserleri takip etmek, okumak, bilmek ve yarışmada doğru uygulamak
zorundadırlar.
(8) YARIŞMA SEKRETERİ; Gerekli kualifikasyonu ve otorizasyonu bulunan
at ve binicilerin yarışma katılım şartlarına uygun olacak şekilde kura ile giriş listesini
hazırlayan kişidir, Organizasyon Komitesi veya Federasyon tarafından atanır.
a) Veteriner kontrolü var ise kontrolü yapılacak atların listesini hazırlar.
b) Var ise Teknik Toplantıya katılır.
c) Yarışmadan bir gün önce angajman kapandıktan sonra giriş listelerini
yarışma katılım şartlarına göre düzenler ve yayınlar.
ç) Hakem kağıtlarını hazırlar.
d) Kulüp sistemine göre giriş listelerini kronometreye girer.
e) Yarışma neticelerini hazırlar.
f) Yarışma sonunda hakem kağıtlarının imzalarını kontrol eder ve
Federasyon’a bildirir.
g) Başhakem’e bağlı çalışır.
(9) YARIŞMA VETERİNERİ; Yeterli derecede tecrübesi olan, Organizasyon
Komitesi veya Federasyon tarafından resmi olarak yarışmada görevlendirilmiş,
Organizasyon Komitesi’ne yarışmanın hazırlık safhasından sonlanıncaya kadar
veterinerlik hizmeti veren yetkili kişidir. Yarışmanın büyüklüğüne göre farklı
fonksiyonları olan yarışma veterinerleri vardır ve görev yaptıkları binicilik
disiplinlerine göre görevleri de farklıdır. Bunlar TBF Veteriner Talimatı’nda detaylı
olarak belirtilmiştir. Ancak genel olarak;
a) Atların pasaportlarını ve aşı kayıtlarını inceler.
b) Yarışma öncesi var ise veteriner kontrolü yapar.

c) Var ise teknik toplantıya katılır.
ç) Yarışma dönemi süresince Başhakem ve Saha Komiserleri ile
koordinasyonlu çalışır, atın sağlığı için gerekli görürse yarışmadan diskalifiye eder.
d) Yarışmada meydana gelen acil durumlarda at’a müdahele eder.
e) Yarışmada isteniyorsa doping testi yapar.
f) Yarışma süresince bizzat hazır bulunur.
g) Ata sağlık nedenleri ile acil müdahele edilirse Başhakem’e uygulanan
ilaçları bildirir.
ğ) Başhakeme bağlı çalışır.
(10) TEKNİK DELEGE; Teknik Delege yarışmanın büyüklüğüne göre ihtiyaç
var ise Organizasyon Komitesi veya Federasyon tarafından atanan, yarışmanın
organizasyonu, yönetilmesi ve görevliler hakkındaki izlenimlerini yazılı rapor eden
kişidir.
(11) YASAKLAR; Yarışma öncesi (teknik toplantı, veteriner kontrolü) ve
yarışma sırasında, Hakemler ve Özel Görevli Hakemler, sporculara, ekip şeflerine,
antrenörlere, sporcu velilerine ve at sahiplerine nezaket kuralları çerçevesinde
sevecen davranmak zorundadır. Muhatapları kuralları ihlal etmiş veya aykırı
davranmış veya terbiyesizce bir tavır da sergilemiş olsa, onlarla hiçbir şekilde bir
tartışma ortamına giremez. Hatalı hareketler kibarca uyarılmalı, cezayı gerektiren bir
durum varsa Başhakem’e yazılı rapor edilmelidir.
Hakemlerin sorumlulukları
MADDE 15- (1) Hakemler federasyon tarafından düzenlenen katılımı zorunlu
seminerlere katılmak mecburiyetindedir.
(2) Hakemler görevli olduğu müsabaka kendi ilinde ise en az bir saat önce,
kendi ili dışında ise MHK tarafından belirlenmiş tarihte o ilde ve bir saat önce
yarışmanın yapılacağı yerde, MHK tarafından belirlenmiş hakem giysisi ile hazır
bulunur.
(3) Hakemler Binicilik Federasyonu ve yetkilileri, Binicilik Camiası ve
Hakem arkadaşları hakkında görev yaptıkları veya yapmadıkları zaman içerisinde,
katıldıkları kurs ve seminerlerde küçük düşürücü, asılsız, hakaret edici, söylemlerde
bulunamazlar ve basın yayın aracı veya sosyal medya aracılığı ile bağlı bulunduğu
Federasyon, MHK, Hakemlik Kurumunu küçük düşürücü paylaşımlarda
bulunamazlar.
(4) 3. fıkrada beyan edilen şartların ihlali durumunda MHK’nın belirleyeceği
süre kadar dinlendirilmelerine karar verilebilir.
(5) Hakemler yarışmada görevli diğer hakemler ve özel görevli hakemler ile
uyumlu Federasyon mensuplarına saygılı ve spor ahlakına uygun davranırlar. Özel
yaşamlarında etik olmayan davranış ve ilişkilerde bulunamazlar.
(6) Hakemler bir yarışma sezonu içinde (1 ocak – 31 aralık) sağlık nedenleri
ile ilgili aile hekimliğinden raporları olmaksızın görevlendirildikleri ard arda üç (3)
müsabakada görev kabul etmezler ise tekrar görevlendirilmeyebilirler, görev
durdurma kararı MHK inisiyatifindedir.
(7) Hakemler MHK tarafından verilen görevleri, FEI tarafından belirlenen ve
Federasyon tarafından uygun bulunarak yayınlanan kuralları yerine getirirler.
(8) Hakemler görevli oldukları yarışmalarda kuralları doğru ve tarafsız olarak
uygulamakla yükümlüdürler ancak her ne kadar haksız veya hakaret edici itirazda
bulunurlarsa bulunsunlar binici, antrenör, at sahibi ve ebeveynlere profesyonel
yaklaşım ile nezaket kuralları içinde cevap vermek zorundadırlar, asla azarlayamazlar
veya küçük düşürücü cevap veremezler.

(9) 8. Fıkrada bahsedilen olayların yaşanması halinde hakemler muhatap
olduğu kişinin seviyesinde diyaloğa girmezler. Hakemler soğuk kanlılığını bozmadan,
profesyonelliğini ve hakemlik müessesesinin itibarını gözeterek görevlerini ifa
ederler, gerekli gördükleri durumlarda olayı MHK ya rapor ederler MHK da
Federasyon Disiplin Kuruluna bildirir.
(10) Hakemler yarışmayı organize eden kulüpler tarafından görev teklifi alırlar
ise MHK dan yazılı olarak izin almadan hiçbir organizasyonda görev yapamazlar,
aksi halde ceza alırlar.
(11) Üst seviye hakemler bir yarışma sezonu içinde en az bir adet alt seviye
hakemi terfi edebilecek düzeyde ‘’on the job training’’ ile eğitimine ve gelişmesine
öncülük yaparak yetiştirmek zorundadırlar, bu üst seviye hakemlerin MHK
tarafından performans değerlendirilmelerinde göz önüne alınır.
(12) Aday, İl, Ulusal ve Uluslararası Hakemler ve Diğer Yarışma Görevlileri
MHK ataması dışında hiçbir yarışmada, çalışma parkurunda ve festivallerde görev
alamazlar.
(13) Farklı branşlarda aynı sezon da görev yapmak isteyen hakemler hangi
seviyede olursa olsun, yeni görev yapacağı branşda İl Hakemi seviyesinde, tecrübeli
hakemler yanında görev yaparlar. Görev süresi bir yıldır, yıl sonunda sınava girerler,
başarılı olanlar sezon başı seminere katılarak Ulusal Hakem olurlar. Seminer tarihi
kurs tarihden önce ise bu hakemler için ayrı bir güncelleme semineri yapılır. (Örneğin
engel atlamada Ulusal Hakem olan bir kişi Atlı Dayanıklılık Hakemi olmak isterse
önce seminere katılıp sonra İl Hakemi olarak bir yıl görev alır. Yıl sonunda sınava
girer, başarılı olanlar, güncelleme seminerine katıldıktan sonra Ulusal Hakem olur. Bu
örnek At Terbiyesi saha komiserliği içinde geçerlidir.)
Hakem olma şartları
MADDE 16- (1) Bütün hakemler için aşağıdaki şartlar geçerlidir.
a)
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme şike ve
teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.
b)
Spor Genel Müdürlüğü Amatör Dallar Ceza Yönetmeliği veya Disiplin
Talimatı hükümlerine göre altı ay veya daha fazla hak mahrumiyeti cezası veya bu
cezaya denk yarışmalardan men cezası almamış olmak.
(2) Ayrıca aşağıdaki kriterler aranır.
a) ADAY HAKEM OLMA ŞARTLARI
1) TC vatandaşı olmak.
2) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3) 20 yaşından büyük, 45 yaşından küçük olmak (at terbiyesi hakemi olmak
için üst yaş sınırlaması 62 dir) veya diğer disiplinlerde ‘’engel atlama, atlı dayanıklılık
ve konkur komple’’ ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış sporcu ve antrenörler
62 yaşına kadar aday hakem olabilirler.
4) Sağlık durumu elverişli raporu.
5) Aktif sporcu, antrenörler ve federasyon görevlileri de tüm branşlarda aday
hakem olabilirler. Ancak sporcu lisanslı oldukları branşta yarışmacı olarak ve/veya
çalıştırdığı sporcuların yarıştığı faaliyetlerde görev alamazlar. Buna ilaveten
Federasyon yıllık faaliyet takviminde ilan edilmiş ayaklı ve/veya lig usulü
yarışmalara sporcu olarak katılır veya talebeleri yarışırsa o birbirini takip eden
yarışmalarda tekrar hakem olarak görev yapamazlar. Aksine bir durum tespit

edildiğinde Federasyon disiplin kuruluna sevk edilirler. Aktif sporculukları ve/veya
antrenörlükleri devam ettiği sürece asla başhakem, baş saha komiserliği veya parkur
tasarımcılığı yapamazlar, sadece tasnif hakemi kurulu üyesi olarak görev alırlar.
6) Aday Hakemler Federasyonca açılan hakem kursuna katılırlar, kurs
sonunda yapılan sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alan aday başarılı sayılır.
7) Sınavı geçen aday hakemler 1 yıl süre ile denemeye tabi tutulurlar, bu süre
içerisinde en az 6 yarışmada görev almış olmaları gerekir ve bu görevlerinde
Başhakem raporu ile MHK tarafından takip edilerek değerlendirilirler.
8) At Terbiyesi Hakemliği uzmanlık gerektiren bir branştır. Bu nedenle Aday
Hakem olacak kişinin geçmişinde binicilik sporunda at terbiyesi veya engel atlama
branşlarında ulusal ve uluslararası seviyede yarışmış olması veya MHK tarafından
kabul edilen belirli bir süre at terbiyesi yarışmalarında hakemlerin yanında yazıcılık
yapmış olması ve buradaki gelişiminin aday hakem olmaya yeterli seviyeye
geldiğinin Federasyon ve MHK tarafından onaylanmış olması gerekir. Aktif
yarışmacı olarak hizmet vermemiş ve veya daha önce uzun süre yazıcılık yapmamış,
Federasyon ve MHK tarafından yeterliliği onaylanmamış kişiler hakem kursuna
katılma talebinde bulunurlarsa Federasyon ve veya MHK tarafından yapılacak
mülakat ve veya inceleme sonunda red etme hakkına sahiptir. Katılanlar da seviye
olarak uygun görülmezse aday hakem olamayabilirler.
9) Bütün binicilik disiplinlerinde Aday Hakemler gerek görüldüğünde aday
olduğu il dışında gelişimi için görevlendirilirler, görevi kabul etmeme hakları vardır.
Bu görevde ulaşım ve konaklama hariç o İlin Aday Hakem ücretini alırlar.
10) Aday Hakemler görevlendirilmedikleri yarışmalarda arzu ederlerse kendi
kariyer gelişimi ve eğitimi için MHK’dan yazılı olarak ücretsiz görev alma talebinde
bulunabilirler. Bu şekilde 4’ten fazla yarışmada (resmi görev yaptıkları 6 yarışmaya
ilave olarak) görev alan, performansları ve hakemlik bilgileri yüksek seviyede olan
aday hakemler federasyon başkanınca 1 yıl bekleme süresini tamamlamadan İl
Hakemi olarak atanabilirler.
11) Aday Hakemler MHK ataması dışında hiçbir yarışmada ve çalışma
parkurunda görev alamazlar.
b) İL HAKEMİ OLMA ŞARTLARI
1) En az 1 yıl Aday Hakem olarak görev yapmış olmak.
2) Aday Hakemlik’ten İl Hakemliğine terfi MHK önerisi ve federasyon
başkanının onayı ile olur. Karar MHK Karar Defterine yazılır ve İl Temsilciliğine
bildirilir.
3) İl Hakemleri MHK ataması dışında hiçbir yarışmada görev alamazlar.
c) ULUSAL HAKEM OLMA ŞARTLARI
1) 1 yıl İl Hakemi olarak görev yapmış olması gerekir.
2) En az 1 Ulusal Hakemlik kursuna katılmak.
3) Katıldığı kurs sonundaki sınavdan 100 üzerinden en az 70 puan almış
olmak.
4) 1 yıl içinde en az 6 yarışmada görev almış olmak.
5) Ulusal Hakemliğe terfi MHK önerisi ve Federasyon Başkanının onayı ile
olur. Karar MHK Karar Defterine yazılır.
ç) ULUSLARARASI HAKEM OLMA ŞARTLARI
1) Uluslararası Hakem olabilme şartları FEI kurallarına tabidir.
2) Başarılı görülen Ulusal Hakemler MHK önerisi ve Federasyon Başkanının
onayı ile Uluslararası hakemliğe aday gösterilirler.

Hakemlerin görevinin belirli süre ile durdurulması
MADDE 17- (1) Aşağıdaki koşullarda, MHK tarafından belirlenecek süre ile
hakemlerin yarışmalarda görev yapması durdurulur.
a)Lisansını vize yaptırmamış olmak (Aday Hakemlerde vize yoktur).
b)Yarışmalarda bu talimatın 14. Maddesi’nde ve 15. Maddesinde düzenlenen
‘’Hakemlerin Yarışma Sırasındaki Görevleri’’ ile ‘’Hakem Sorumlulukları’’
kurallarına aykırı hareket ettiklerine MHK’nın karar vermesi halinde.
c) Hakemlik görevi, herhangi bir nedenle belirli süreyle durdurulan bir kişinin,
tüm seviyelerdeki hakemlik sıfatından kaynaklanan hakları aynı süre ile durdurulmuş
olur.
ç)14üncü maddenin yasaklar fıkrasına uyulmamasının tekrarı durumunun
tespiti halinde Federasyon Başkanının kararı ile Hakemlik (diğer görevliler dahil)
görevi sonlandırılabilir.
Hakemlik görevine ara verilmesi
MADDE 18- (1) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyen
hakem, bir dilekçe ile MHK ya başvurur. İki senesi üst üste olmaması şartı ile beş
sene vize yaptırmayan hakem tekrar göreve devam etmek isterse (İl, Ulusal ve
Uluslararası) kategorsine uygun kursa katılıp sınava girmek zorundadır, bu talimatın
‘’Hakem Olma Şartları’ndaki” kurallar geçerlidir. Vizesini yaptırmasına rağmen 3
sene üst üste hiç görev yapmamış hakem takip eden sene başhakem olarak görev
yapamaz.
Hakemlik görevinin sona ermesi
MADDE 19- (1) Görevini ifa etmesini engelleyecek, devamlılık arz eden
mazeret beyanı ve/veya sağlık nedenlerinden.
(2) 72 yaşını doldurmuş olmak (bu hakemler Tasnif Hakem Kurulunda görev
yapan hakemlerdir, 72 yaşından sonra da Temyiz Hakem Kurullarında görev
yapabilirler. Saha Komiserliği için yaş sınırlaması yoktur).
(3) Uluslararası yarışma kurallarını uygulamakta acze düşmek veya yetersiz
kalmak.
(4) Israrla görev kabul etmemek.
(5) Kasıtlı olarak taraflı yarışma yönetmek ve yarışma yönetiminde kural
hatası yapmak veya yarışma sonucunu etkileyecek girişimlerde bulunmak.
(6) Gerçek dışı rapor düzenlemek, taraflardan maddi ve manevi menfaat temin
etmek.
(7) Federasyon, yetkilileri ve kurulları aleyhine küçük düşürücü nitelikte
gazete, radyo, internet veya televizyon kanalıyla yayın veya propaganda yapmak,
sosyal medya paylaşımlarında yazı yazmak, Federasyondan izinsiz olarak radyo ve
televizyon yayınlarına katılmak.
(8) Sosyal yaşam ve davranışları ile binicilik hakemlik müessesesini küçük
düşürücü davranışlarda bulunmak.
(9) SGM Amatör Dallar Ceza Yönetmeliği ve Disiplin Talimatı hükümlerine
göre 6 (altı) aydan fazla hak mahrumiyeti cezası veya bu cezaya denk yarışmalardan
men cezası almak.
(10) Hakem olma şartlarından en az birini yitirmek.
(11) TBF Yönerge, Yönetmelik ve Duyurularında belirtilen kurallar ile MHK
nun sözlü veya yazılı ikaz, yönerge ve talimatlarına uymamak.
(12) İki sezon üst üste lisansını vize ettirmemek.

(13) Hakem olabilme ve terfi etme şartlarından herhangi birini taşımadığı
sonradan tespit edilen hakemin hakemlik ile ilgili tüm geçmiş işlemleri yapılmamış
sayılır, hakemliği Federasyon Yönetim Kurulunca iptal edilir ve Disiplin Kuruluna
sevk edilir.
(14) Hakem lisansının iptali MHK kararının Federasyon Yönetim Kurulunca
onaylanması ile gerçekleşir.
Hakemlere verilebilecek cezalar
MADDE 20- (1) Hakemlerin yarışma kurallarını uygulayışında ortaya çıkacak
hatalar hakkında karar verme yetkisi sadece MHK’na aittir.
(2) Teknik konularla ilgili kesin ve son kararı verme yetkisi MHK’nundadır.
(3) Hakemlere, hakemlik görevleri ile ilgili işledikleri disiplin suçlarından
TBF Disiplin Talimatının hakemlikle ilgili hükümleri uygulanır.
(4) Hakemlerin, görev kabul etmemeleri, görevlerindeki teknik, psikolojik,
mental ve fiziksel yetersizlikleri ve performansına dayalı dinlendirme inisiyatifi MHK
a aittir.
Hakem kıyafeti
MADDE 21- (1) Hakem kıyafetleri MHK tarafından uluslararası kurallar
dikkate alınarak Federasyon tarafından belirlenir ve uygulanması sağlanır.
(2) Hakemler gri, lacivert veya siyah ceket ve gri, lacivert veya siyah
pantolon, kadın hakemler arzu ederlerse gri, lacivert veya siyah etek ve elbise
giyerler.
(3) Federasyon hakem kıyafetlerinde kullanılmak üzere reklam veya
sponsorluk anlaşması yapabilir.
Denetim
MADDE 22- (1) Yarışmalarda görevlileri izlemek üzere ve bu yarışma ve
organizasyon ile ilgili bilgileri, gelişmeleri ve değerlendirmeleri rapor etmek üzere
Federasyon Başkanı tarafından kişi veya kişiler görevlendirilir.
(2) Bu kişiler yarışmalar süresince hiçbir aşamada yarışma görevlilerine
müdahale edemezler.
(3) Bu kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri veya MHK üyelerinin Tasnif veya
Temyiz Hakem Kurullarında görev almayanların arasından seçilir.
(4) Federasyon Temsilcisi olarak görev yapacak kişiler, görevleriyle ilgili
raporu en geç 48 saat içinde Federasyona yazılı bildirmek zorundadır.
(5) Federasyon veya kulüpler tarafından organize edilen her türlü
organizasyonda veya federasyon denetim ve izni ile düzenlenen özel
organizasyonlarda oluşabilecek birinci dereceden idari sorunları çözmek, hakemlerin
görevlerini denetlemek ve görev yapan hakemlerin davranış ve form durumlarının
belirlenmesi için, ayrıca yarışmaların sürdürülmesi konusunda oluşabilecek birinci
dereceden idari sorunları çözmek amacıyla gözlem yaparlar.
Görev yolluk harcırah ve ücretler
MADDE 23- (1)Yarışmalarda görev yapan hakemlere, görev karşılığı
Federasyon tarafından belirlenen limitler dahilinde görev, yolluk, harcırah ve tazminat
verilebilir. Hakemlerin il dışından gelmeleri durumunda (kariyer gelişimi için il
dışından gelen Aday Hakemler hariç) yol harcırahı ve konaklama organizasyonu
yapan kulüp tarafından ödenebilir.

(2) Federasyon tarafından her sene belirlenen hakem ücretleri görev alan
hakemlere yarışmalar sonunda federasyon yarışması ise Federasyon tarafından,
Federasyon izin ve denetimine tabi bir yarışma ise organizasyonu yapan tarafından
hakemlerin banka hesaplarına ödenir.
(3) Hakem ücretleri ödemelerinde Görev, Yolluk ve Harcırah Talimatı
hükümleri uygulanır.
Görev duyurusu
MADDE 24- (1) Hakemlere görevleri, MHK Başkanı veya sekreterliği
tarafından telefon ile bildirilir.
(2) Daha sonra hakemlere e-posta veya sms ile ikinci defa yazılı olarak görev
duyurusu yapılabilir.
(3) Hakem görevi kabul etmese dahi görevlendirme teklifi, tarihi, aile
hekimliği sağlık raporu veya mazereti siciline işlenir.
(4) Hakemler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı almadığını bildirmeleri,
göreve gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez.
Yarışmalarda hakem sayısı ve görevlendirme usulü
MADDE 25- (1) TBF Engel Atlama Talimatında Ulusal Genel Yarışma
Sınıfları bölümünde açıklanan atanacak görevli sayıları Federasyonu’muz tarafından
belirlenen minimum sayılardır. Ancak organizasyonu yapan kurum, yarışmanın
sağlıklı bir şekilde yönetilmesi ve yarışma sonucunu olumsuz etkileyecek durumların
yaşanmamasını sağlamaktan sorumlu olarak, hakem ve özel görevli hakem sayılarını
arttırmakta serbesttir. Yarışmaya katılan at adedi veya yarışma yapılan sahanın
özellikleri görevli sayısının belirlenmesinde önemli faktör olarak dikkate alınmalıdır.
(2) Engel Atlamada Federasyon tarafından doğrudan organize edilen veya
Federasyon yıllık faaliyet programına girmiş olan bir yarışmanın kulüp ve
teşekküllerce düzenlenmesi halinde yarışmaların hakemleri ;
1* ve 2* yarışmada yarışmayı organize eden kulüp veya organizasyon komitesi
yarışmadan en az on gün önce yazılı olarak Federasyondan görev almasını istediği
hakemleri ismen talep eder, O hakemlere görev duyurusu MHK tarafından yapılır.
3* ve 4* yarışmada yarışmayı organize eden kulüp veya organizasyon komitesi
yarışmadan en az on gün önce yazılı olarak Federasyondan görev almasını istediği
hakemleri (Başhakem hariç) ismen talep eder, O hakemlere görev duyurusu ve
Başhakem ataması MHK tarafından yapılır.
5* yarışmada MHK hakem atamalarını yapar.
(3) Kulüp tarafından talep edilen hakem mazeret bildirip görev alamaz ise,
Federasyon bunu külübe yazılı bildirip başka bir isim talep eder. Yarışma sonunda
Organizasyon Komitesi veya Kulüp hakem yönetimi ile ilgili Federasyona en fazla bir
hafta içinde yazılı rapor verir.
(4) İl Engel Atlama Şampiyonalarında, İl At Terbiyesi Yarışmalarında ve İl
Pony Şampiyonalarında İl Temsilcisi tarafından atanır MHK tarafından onaylanır.
(5) İl Spor Temsilciliğinde MHK tarafından önerilen bir Ulusal Hakem
bulunur.
(6) MHK, Hakem görevlendirmelerinde, hakemlik sorumluluğu ve
performansı daha iyi olan hakemlere diğer hakemlerden daha fazla görev verebilir.

Yurt dışındaki hakemler
MADDE 26- (1) Yurt dışında bulunan ve bu talimat hükümlerine göre
hakemlik hakkı kazanmış hakemler, Federasyondan izin almak şartı ile bulundukları
ülkede görev yapabilirler.
Hakemlikten istifa
MADDE 27- (1) Hakemlikten istifa eden kişilerin hakemlikleri düşer. İstifa
edip daha sonra istifasını geri alanlar mazeretleri geçerli sayılsa dahi o sezon yarışma
yönetemezler, istifanın tekrarı halinde lisansları vize edilmez.
Vize ve kayıt işlemleri
MADDE 28- (1) Hakemlerin görev alabilmeleri için her sene lisanslarını vize
ettirmeleri zorunludur.
(2) Vizeye ilişkin istenen belge ve bilgiler Federasyon internet sitesinde
duyurulur.
(3) Federasyon Yönetim Kurulu gerek duyarsa hakem vize ücreti alınmasına
karar verebilir.
(4) Federasyon tarafından hakemlere vizelerini de belirten Lisans Kartı verilir.
(5) Federasyon branşlarının bütün hakemlerini kategorilerine göre kayıt altına
alır. Bu kayıtlar elektronik ortamda tutulabilir. Her hakem için MHK tarafından
dosyası tutulur.
ÜÇÜNCÜ
BÖLÜM
Çeşitli ve Son
Hükümler
Hakemlik hakları
MADDE 29- (1)Bu talimatın yürürlüğe girdiği tarihten önce kazanılmış
hakemliğe ilişkin hususlardaki haklar saklıdır.
Yürürlükten Kaldırma
MADDE 30- (1) Bu talimat yayımı tarihi itibariyle bu talimattan önce
uygulanmakta olan Hakem Talimatı yürürlükten kalkar.
Hakem Kurullarının durumu
MADDE 31- (1) Bu Talimatın yürürlüğe girmesi ile Hakem Kurulları yeniden
atanır.
Talimatta yer almayan konular
MADDE 32- (1) Bu talimatta yer almayan konular hakkında Federasyon
Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 33- (1) Bu Talimat, Yönetim Kurulunca 09.02.2017 tarihinde
onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. Federasyon sitesinde bilgi ve duyuru mahiyetinde
yayınlanır.
Yürütme
MADDE 34- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu
Başkanı yürütür.

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
BAŞHAKEM RAPORU
GİZLİDİR
Bu raporun amacı, Federasyona yarışmalarda görevli hakemler ve diğer
yarışma görevlileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaktır.
Başhakem raporunu yarışmadan sonra en geç bir hafta içinde Federasyon’a
iletmek zorundadır.
Yarışma Yeri ve Tarihi
Yarışma Türü
Organizasyon
:

:
:

Tasnif Hakem Kurulu
Başkanı
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Üye
:
Parkur Tasarımcısı :
Asistanları
:
Saha Komiseri
Yardımcıları

:
:

Yarışma Sekreteri

:

Saha Veterineri

:

Teknik Delege

:

Evet Hayır
Pist imkanları yeterli mi? (zemin, engeller, sulama vs ) ......... ..........
Doktor ve ambulans devamlı bulundu mu?
......... ..........
Isıtma sahası yeterli mi?
......... ..........
Veteriner devamlı bulundu mu?
......... ..........
Beklenmedik olaylar, cezalar, kural ihlalleri, kaza vs
yaşandı mı? (Ayrıntıları aşağıda belirtin)
......... ..........

Hakem ve diğer yarışma görevlilerinin performansları?

Başhakem:
Adı Soyadı
Hakem Lisans No
Email ve telefon
Adres

İmza

:
:
:
:

