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Amaç Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı, Türkiye’de binicilik
sporu ile ilgili faaliyetde bulunmak ve yarışma yapmak isteyen
her kişi ve/veya kulüp ve/veya kuruluşların uymak ve
uygulamakla zorunlu oldukları usul ve esasları belirlemektedir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu talimat, binicilik sporu faaliyeti olan
kulüpleri, ferdi sporcuları, binicilik tesislerini, binicilik sporunu
yaptıran kurum ve kuruluşları kapsar.
(2) Bu talimat, yarışma düzenlenmesi, organizasyonu ve
yönetimi, katılım şartları ve bunun gibi hükümlere ilişkin
şartları belirler. Binicilik sporunu yapan bütün kişi ve
kuruluşlar
Uluslararası
Binicilik
Federasyonunun
Yönetmelikleri ile işbu talimat hükümlerini bilmek ve
uygulamakla yükümlüdür.
(3) TBF ve diğer tertip kurulları, yarışmalardan önce,
yarışma sırasında, yarışmaya katılan binicinin kendisine, atına
veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan veya
sakatlıktan ötürü sorumlu tutulamazlar.
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) TBF: Türkiye Binicilik Federasyonu
b) FEI: Uluslararası Binicilik Federasyonu
c) SGM: Spor Genel Müdürlüğü
ç) OK: Organizasyon Komitesi
d) GT: Genel Talimat
e) GY: FEİ Genel Yönetmeliği
f) VT: Binicilik Federasyonu Veteriner Yönetmeliği
g)ADMIKK: Atlar İçin Dopingle Mücadele ve İlaç
kontrol Kuralları
ğ) YD: Yarışma Direktörü
İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Genel yönetmelik ve spor kuralları
MADDE 5- (1) Atın iyiliği önceliklidir.
(2) Genel talimat (GT), farklı kulüplerin, ferdi
yarışmacıların ve yarışmacı takımlarının adil ve eşit koşullar
altında birbirleri ile yarışabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.
Kuralların herhangi birinin manası hakkında bir şüphe duyulması
halinde, bu kural tüm yarışmacılar için adil koşulların sağlanacağı
bir şekilde yorumlanacaktır.
(3) GT, Veteriner Talimatı (VT) ve Atlar İçin Dopingle
Mücadele ve İlaç kontrol Kuralları (ADMİKK) ile birlikte,
kulüpler veya organizatörler tarafından düzenlenen tüm Ulusal
binicilik yarışmalarının idaresini yönlendirir.
(4) GT, Organizasyon Komitelerine (OK) yarışmalarının
yönetiminde ve programlarının hazırlanmasında en büyük
serbestliği sağlamak amacıyla, mümkün olan en geniş manada
düzenlenmiştir

(5) Biniciler için Dopingle Mücadelede, WADA Kuralları
uygulanır
(6) GT, Ulusal Yarışmalar ve/veya Müsabakalar için
geçerlidir.
(7) Binicilik Branş talimatları GT ile beraberce
okunmalıdır. Binicilik Branş talimatları herhangi birinin
hükümleri arasında bir yorum çelişkisi olması halinde, GT
prensipleri FEI kuralları çerçevesinde geçerli olacaktır.
(8) Kulüpler ve OK leri GT çerçevesinde ve Binicilik
Branş talimatlarının uygulanmasından ve TBF ile yapmış
oldukları anlaşmanın şartları gereği olan yükümlülüklerini yerine
getirmekten sorumlu olacaktır. Kulüpler ve OK leri aynı zamanda
atın iyiliğinin öncelikli olmasını ve rekabetçi ya da ticari etkiler
altında asla geri plana atılmamasını sağlayacak, tüm yarışmaların
TBF sunulmuş programlarının uygulanmasını sağlayacaklardır.
(9)TBF bağlı tüm kulüpler ve cemiyetler ile tüm OK’ler
Ulusal Yarışmalar veya Müsabakalar düzenlerken GT ve
Binicilik Branş talimatlarına uymakla yükümlüdür.
(10) GT ve Binicilik Branş talimatlarınca düzenlenmemiş
konularda FEI Genel Yönetmeliği ve FEI Branş Yönetmelikleri
geçerli olacaktır. Anlaşmazlıklarda ve GT ile Binicilik Branş
talimatlarının yorumunda Tahkim Kurulu nihai yetkilidir.
(11) Yarışmaların düzenlenmesi ile ilgili tüm giderlerin
garanti altına alınması gibi, mali ve hukuki yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için gerekli önlemleri almak OK’nin
sorumluluğudur.
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Genel tanımlar
MADDE 6- (1) "Yarışma" terimi organizasyonun tümü,
“Gösteri”, “Şampiyona” veya “Oyunlar” manasına gelmektedir.
(2) "Müsabaka" terimi yarışmacıların başarılarına göre
sıralandığı ve ödüllerin verilebildiği her bir kategorideki yarışma
manasına gelmektedir.

(3) Branş terimi, At Terbiyesi, Engel Atlama, Konkur
Komple, Atlı Dayanıklılık, Pony, Paralimpik olarak adlandırılan
binicilik branşları manasına gelmektedir.
(4) “Kategori” terimi Yarışma veya Müsabakanın
kendileri için düzenlendiği yarışmacılar grubu manasına
gelmektedir.
(5) Yarışmalar bir veya daha fazla Branş için
düzenlenebilir. Bir Yarışmanın süresi, ilgili Branş için Branş
talimatlarında aksi belirtilmedikçe ilk Veteriner Kontrolünün
başlangıcından bir saat önce başlar ve her Branş için farklı olmak
kaydıyla, söz konusu Branşda son sonuçların açıklanmasından
yarım saat sonrasında sona erer.
(6) Organizatör veya “Organizasyon Komitesi” (OK)
terimi TBF tarafından tanınan ve herhangi bir Yarışmanın
yönetiminden sorumlu tutulan herhangi bir organizasyon, grup,
cemiyet, birlik veya Şahıs manasına gelmektedir.
(7) “Manş” terimi tek bir Müsabakanın parçası olarak
aynı veya benzer bir parkurda yapılan iki veya daha fazla ardışık
yarış manasına gelmektedir.
(8) At terimi, aksi belirtilmedikçe, bir Pony veya Atgiller
familyasının bir başka üyesi manasına gelmektedir.
(9) Yetkili terimi TBF veya bir OK ve/veya Kulüpler
tarafından bir TBF yarışmasında özel olarak tanımlanmış bir
görevi yerine getirmek amacıyla atanmış şahıs manasına
gelmektedir.

Yarışmaların tanımı
MADDE 7- (1) Binicilik yarışmaları aşağıdaki şekilde
tanımlanmıştır;
a) Binicilik oyunları: Birden fazla branşın müsabakalarını
içeren tüm yarışmalar.
b) Engel atlama yarışmaları: Müsabakaların sadece engel
atlama branşında yapıldığı yarışmalar.
c) At terbiyesi yarışmaları: Müsabakaların sadece at
terbiyesi branşında yapıldığı yarışmalar.
ç) Konkur komple yarışmaları: Müsabakaların sadece
konkur komple branşında yapıldığı yarışmalar.
d) Atlı dayanıklılık yarışmaları: Müsabakaların sadece atlı
dayanıklılık branşında yapıldığı yarışmalar.
e) Paralimpik yarışmaları: Müsabakaların sadece engelli
biniciler için olduğu yarışmalar.
f) Pony biniciler yarışmaları: Müsabakalaların sadece
pony branşında yapıldığı yarışmalar.
Yarışmaların isimleri
MADDE 8- (1) İşbu talimatın 7. maddesinde tanımlanmış
olan yarışmaların her biri aşağıdaki şekilde isimlendirilebilir:
a) İSME ÖZEL Yarışmalar: Devlet kurumu veya Devlet
Büyüğü, Sponsor ve binicilik sporuna hizmeti geçmiş kişiler
adına tertiplenen yarışmalardır.
b) TÜRKİYE ŞAMPİYONALARI: Her disiplinde ve
belirli kategorilerde TBF Tarafından tertiplenen yarışmalardır.
c) TÜRKİYE KUPASI: Her disiplinde ve belirli
kategorilerde TBF Tarafından tertiplenen yarışmalardır.
ç) İL ŞAMPİYONLUKLARI: Her disiplinde ve belirli
kategorilerde İl temsilcileri tarafından yapılan yarışmalardır.

Yarışma branşları
MADDE 9- (1) Engel Atlama: Engel Atlama yarışma
kategorileri 60 cm den 1.60 cm yüksekliğe kadar yapılan muhtelif
yarışmalardır.
(2) At Terbiyesi At Terbiyesi yarışma kategorileri İlk (İ),
Hafif (H), Orta (O), Yüksek (Y), Zor (Z) sınıf yarışmalardır.
(3) Konkur Komple Yarışma: Konkur Komple yarışma
kategorileri aşağıdaki tablodaki gibidir;
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(4) Atlı Dayanıklılık: Atlı Dayanıklılık yarışma
kategorileri bir yıldızdan dört yıldıza UADÖ – UADL – UAD
G1 – UAD G2 – UAD 1* - UAD 2* - UAD 3* a kadar olan
yarışmalardır.
(5) Pony: Pony yarışma kategorileri PI - PII - PIII - PIII
Pro’dur. PES 1- 6 / PII / PIII dür. Yk. 21.03.2017
Lisans tescil ve vize işlemleri
MADDE 10- (1) Sporcu Lisans, Kategori belgesi, tescil
ve vize işlemleri her yıl Federasyonca yapılır.
(2) Engel Atlama yarışmalarına katılmak isteyen her
binici, bağlı bulunduğu Binicilik Federasyonu’ndan her yıl
Lisans ve Kategori belgesi çıkarmak zorundadır. Bu
yükümlülüğü yerine getirmemiş biniciye yarışmalara katılma
müsaadesi verilmez. Yeni binicilerin ilk defa almış oldukları bir
lisansla yarışmalara katılabilmesi, TBF Sporcu Lisans, Vize ve
Transfer talimatı esaslarına göre yapılır.
(3) Atların tescil ve vizeleri her yıl Federasyon tarafından
yapılır. Yarışmalara katılması istenilen atların sahipleri atlarını
TBF’na tescil ettirmek ve karşılığında “at tanıtım belgesi” almak
zorundadır. Atların tescil ve vize işlemleri, TBF At Tescil, Vize
talimatına göre yapılır.
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Ulusal yarışmalar
MADDE 11- (1) Bir Ulusal Yarışma, Kulüp’lerin ve ferdi
sporcuların davet edildiği ve TBF GT ve Binicilik Branş
talimatları uyarınca düzenlenen bir yarışmadır. Tarihler ve yer
TBF tarafından belirlenmeli veya onaylanmalı ve Resmi
Takvimde yayınlanmalıdır. Ulusal yarışma organize etmek
isteyen kulüp ve/veya kuruluşlar TBF ye yarışma programlarını
gönderip onay aldıktan sonra yarışma düzenleyebilirler.
Yarışmada görev yapan tüm hakemler, parkur tasarımcısı ve
asistanları ve diğer özel görevli hakemlerin tayini, ücretleri ve
organizasyona doğacak masrafları faaliyeti düzenleyen kulüp
tarafından karşılanacaktır. Ünvan yarışmaları her branşda
TBF’nin uygun göreceği şart ve standartlarla kulüp ve/veya
kuruluşdan alınacak taahhüt sonucu kulüp ve/veya kuruluş
tarafından düzenlenebilir.
(2) Resmi Takvimde yayınlandıktan sonra, bir yarışmanın
yeri ve/veya tarihi sadece federasyonun onayı ile ve çok istisnai
şartlar altında değiştirilebilir. Tarih veya yer değişiklikleri
mümkün olan en kısa sürede yayınlanmalıdır. Ulusal bir Yarışma
normal olarak kendi Binicilik branş talimatı uyarınca yarışmaya
katılabilen ulusal yarışmacılarla sınırlıdır. Yabancı yarışmacılar
sadece aşağıdaki ikinci paragraf uyarınca start alabilirler.
“Yurtdışından
katılacak
yarışmacılar”
kendi
federasyonlarından yazılı izin almaları kaydıyla Ulusal
yarışmalara katılabilirler. İzinlerde iznin verilme süresi tam
olarak belirtilmelidir. Ferdi yabancı yarışmacıların kendi
federasyonları bu binicilerin uygun seviyedeki yarışmalara
katılmasının sağlanması amacıyla, ilgili binicilerin seviyelerini
yazılı olarak belirtecektir.
(3) Yabancı yarışmacılar Türkiye şampiyonası, Türkiye
Kupası ve Atatürk Kupası hariç tüm yarışmalara katılabilirler.
(4) Yabancı yarışmacılar İl Şampiyonalarına Türkiye de
oturma müsadelerinin bulunduğu ilde katılabilirler.

(5) TBF her yıl, Türkiye şampiyonasını, Türkiye
Kupasını, Atatürk Kupasını, Cumhurbaşkanlığı Kupasını,
Başbakanlık Kupasını, İnönü Kupasını
düzenlemekle
yükümlüdür. TBF isterse bu yarışmaların kendi adına
düzenlenmesini belirli şartlarla kulüpler veya organizatörlere
devredebilir.
(6) TBF branş talimatları altında bulunan yaş, statü,
kategori ve diğer kısıtlar bu talimat gereğince yapılacak itiraz
sonucu TBF tarafından incelenerek cevaplandırılır.
Müsabakalar
MADDE 12- (1) Binicilik branş talimatlarında aksi
belirtilmedikçe, aşağıdaki standart yarışmacı kategorilerinde ayrı
müsabakalar tüm Yarışmaların programlarına dahil edilebilir:
a) Yetişkinler (Yetişkin + Yetişkin Pro.)
b) Genç Yetişkinler
c) Gençler
ç) Kadınlar
d) Pony Binicileri (Pony Oyun, PI, PII, PIII, PIII Pro.)
(PES 1-6 / PII / PIII)
e) Yıldızlar
f) Veteranlar
g) Yeni biniciler
(2) Birden fazla Kategoriye açık Müsabakalarda, her
Kategorinin birincisini belirlemek için ayrı bir tasnif
kullanılabilir.
Resmi takvim
MADDE 13- (1) TBF bir sonraki yıl için resmi takvimi
onaylar.
(2) TBF şampiyonaları, Kupaları, İsme Özel Yarışmaları
ve ülkemizde tertiplenecek uluslararası yarışmaları yıllık yarışma
takvimi içerisinde yayınlar.
(3) Yıllık Yarışma takviminin oluşurulmasına yönelik
çalışmalar Aralık ayı içerisinde TBF tarafından yapılır.

Bu çalışmadan sonraki ve TBF tarafından Takvim
üzerinde alınan kararaCkadar olan sürede, ilgili kulüp, il
temsilcilikleri ve OK tarafından arzu edilen tarihlerde değişiklik
yapılması önerilebilir.
(4) Yıllık Yarışma Takvimi yayınlandıktan sonra herhangi
bir kulüp, il temsilciliği veya OK TBF’nin ilgili prosedürünü
yerine getirerek yarışma talebinde bulunabilir ve TBF’nin onayı
ile takvime ilave edilir.
(5) Yarışma protokolleri TBF’ye en geç Yarışmanın
başlangıcından dört hafta öncesine kadar gönderilecektir.
(6) Hiçbir kulüp, il temsilciliği veya OK takvimde
yayınlanmamış veya TBF tarafından onaylanmamış bir yarışma
düzenleyemez.
Yarışma programları
MADDE 14- (1) TBF Her yıl takvimin oluşturulmasından
önce ilgili kulüp, il temsilcileri ve OK yetkililerinin katıldığı bir
toplantı düzenleyebilr. Toplantı neticesinde oluşturularak
Yönetim Kurulunun onayından geçirilen yıllık yarışma takvimi
en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili tüm kulüp, il temsilciliği ve
OK yetkililerine gönderilir ve TBF’nin resmi internet sitesinde
yayınlanarak yürürlüğe girer.
(2) Yarışmaları düzenleyecek olan ilgili kulüp, il
temsilciliği ve OK yarışma programlarını takvimin
yayınlanmasını takiben en geç bir ay içerisinde TBF’ye gönderir.
(3) Yıllık Yarışma Takvimi yayınlandıktan sonra herhangi
bir kulüp, il temsilciliği veya OK takvimde yer alan herhangi bir
yarışma programı ile ilgili bir değişiklik, erteleme, iptal
vb.durumlar oluştuğunda bu değişiklik ancak TBF onayı ile
mümkün olur.
(4) Bu maddedeki süre ve usülleri değiştirmeye TBF
yetkilidir.
(5) Yıllık yarışma takvimine yarışma eklemek veya
çıkarmak için Federasyon ücret talep edebilir

Yarışmaların organizasyonu
MADDE 15- (1) Organizasyon Komiteleri ve Yarışma
Direktörünün Görev ve Yetkileri;
a) Yarışma düzenleyecek Kulüpler, İl temsilcileri veya
organizasyondan sorumlu diğer kuruluşlar ilgili yıllık genel
taahhütnameyi imzalayıp TBF’ye vermek zorundadır. Ayrıca
Yarışma Protokolünü aşağıda açıklanan şartlarda hazırlayıp en az
bir ay önce Federasyonun onayına sunmak gerekmektedir.
b) Federasyon program üzerinde düzeltme veya değişiklik
yaparsa Kulüp, İl Temsilciliği veya organizasyon OK buna
uymak zorundadır. Uymadığı takdirde onaysız yarışma yapmış
durumuna düşer ve onayı alınmadan tertiplenen yarışmalar
geçersiz sayılabileceği gibi OK Disiplin Kuruluna sevk edilir. OK
Yarışma Protokolünde şu bilgilere yer vermek zorundadırlar;
1.Yarışma ismi, yarışmayı yapan kurum, kulüp,
Organizasyon Komitesi veya yarışma direktörü,
2.Yarışmaların yer, gün ve başlama saatleri,
3.Görevliler, Genel koşullar, (Yarışmaların hangi
yönetmeliklere ve talimatlara tabi oldukları)
4.Teknik koşullar, (Her yarışma için; sınıfı,
yönetmelikteki yarışma ile ilgili maddesi, engel sayısı,
yüksekliği, sürati, tasnif yöntemi ve katılma şartları)
5.Her yarışmaya konmuş ödüller, (at bakımına katkı
ödülleri toplam olarak belirtilmelidir)
6. Kayıtların yer, açılış, kapanış gün ve saatleri,
7. Protokol
(2) OK veya Yarışma Direktörünün görevi, çalışma şekli
ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:
a) Her yarışma, yönetim ve sorumluluğunu üstlenen bir
OK veya YD tarafından yürütülür. Federasyon, OK veya YD
açıklanmamış bir yarışmanın yapılmasına izin vermez. OK veya
YD Federasyona karşı yarışmanın ilgili tüm yönetmeliklerine
uygun olarak yürütülmesi hususunda sorumluluk taşır.

b) Organizatörler, en az bir başkan, bir sekreter/muhasip
ve bir de teknik üyeden oluşan bir OK veya organizasyonun
bütününden sorumlu tek bir YD görevlendirmek zorundadır.
c) OK veya YD yarışma programını yapmak, TBF’ye
sunmak ve onayını almakla yükümlüdürler.
ç) TBF’nin onayı alınmadan tertiplenen yarışmalar
yapılamaz. Tertipleyenler Disiplin Kuruluna verilir. Kulüplerin
tertip edebilecekleri gösteri, çalışma veya eğitim amaçlı parkurlar
il binicilik temsilciliği ile koordineli olarak yapılır, yarışma telep
eden kulüpler yarışma talep formunu doldurarak federasyonca
belirlenen onay ve tescil bedelini yatırmaları şartı ile program
onaylanır.
d) Talip oldukları yarışmalardan vazgeçen kulüpler her
sene Federasyonca belirlenen ceza bedelini ödemekle
yükümlüdürler.
Yarışmaların yönetimi
MADDE 16- (1) Yarışma tasnif hakemleri tarafından
yönetilir, başhakem tek sorumludur ve diğer hakemlere başkanlık
eder. Temyiz hakemi yarışmanın büyüklüğüne göre ihtiyaç var
ise bulunur, tasnif hakemleri ile yarışmacı arasındaki
anlaşmazlıkları inceler, karara bağlar. Yarışmalarda TBF Hakem
Talimatı hükümlerine uygun olarak görev yaparlar.
Hakem ve gözlemcilerin tayini
MADDE 16- (1) Ulusal 1* ve 2* yarışma hakemleri
Kulüp tarafından ismen Federasyon’dan talep edilir. Hakeme
görev ataması MHK tarafından yapılır.
(2) Ulusal 3* ve 4* yarışma hakemleri (başhakem hariç)
Kulüp tarafından ismen Federasyon’dan talep edilir, başhakemi
MHK belirler, atamalar MHK tarafından yapılır. Federasyon,
MHK’dan doğrudan hakem atanması isteme yetkisini saklı tutar.
Ulusal 5* yarışma hakemlerini MHK belirler.
(3) Ulusal 1*, 2*, 3* ve 4* yarışmalarda mazeret
bildirerek veya başka bir nedenle görev alamayacak hakemler
için Federasyon Kulüpten yine bir hakem talep etmesini ister.
Federasyon veya MHK başkanı ihtiyaç duyarsa, MHK yarışmada
gözlemci görevlendirilir.

(4) Yukarıda belirtilen tüm yarışmaların hakem, saha
komiseri, parkur tasarımcısı ve asistanları ve diğer özel görevli
hakemlerin ücretleri ve organizasyona doğacak masrafları
faaliyeti organize eden kulüp tarafından karşılanır.
Yarışmaların ertelenmesi yer ve saatinin değiştirilmesi
MADDE 17- (1) Bir yarışmanın hava şartlarının
elverişsizliği nedeniyle ertelenmesi Başhakem ve Organizasyon
Komitesinin müşterek verecekleri kararla mümkündür.
Yarışmanın elverişsiz hava şartlarından başka zorunlu
sebeplerden ötürü ertelenmesine, yerinin veya saatinin
değiştirilmesine yalnız tertip kurulu karar verebilir. Almış olduğu
karar ilgili makamlara duyurulur.
Ödül törenleri
Madde 18- (1) Açılış, Ödül ve Kapanış Törenleri yerel
adetlere göre yapılabilse de, aşağıdaki paragraflarda belirtilmiş
olan prosedür uygulanmalıdır.
(2) Tüm açılış, kapanış ve ödül törenlerinden ilgili
yarışmanın OK veya Yarışma Direktörü sorumludur. OK veya
Yarışma Direktörü açılış, kapanış ve ödül törenlerine TBF
temsilcisi veya temsilci yoksa Hakem Heyetinin Başkanını
törenlere katılmaya davet etmelidir.
(3) Bu törenlere katılmaya davet edilen tüm yarışmacılar
yarışmaya katıldıkları atların üzerinde kalmalıdır. Eğer
(Olimpiyat Oyunlarında olduğu gibi) ödül kazananlar için bir
podyum kullanılıyorsa, ödül kazanan sporculardan attan inmeleri
istenebilir. Hakem heyeti vekil kullanımını onaylama yetkisine
sahip olmalıdır.
(4) Şampiyonalar için Ödül Töreni hemen Müsabakanın
sona ermesinden sonra yapılmalıdır.
(5) OK bu törenlerden önce ve törenler esnasında atların
uzun süreler boyunca bekletilmesinden kaçınmalıdır.

Yarışmalara katılma
MADDE 19- (1) Yarışmalara Katılma Şartları aşağıdaki
şekildedir.
a)Yurt içinde binici ve atların yarışmalara katılma şartları;
Engel atlama yarışmalarına katılmak isteyen her binici, bağlı
bulunduğu Binicilik Federasyonundan her yıl Lisans ve Kategori
belgesi çıkarmak zorundadır. Bu yükümlülüğü yerine getirmemiş
biniciye yarışmalara katılma müsaadesi verilmez. Yarışmalara
katılması istenen atların sahipleri bağlı oldukları kulübün
vasıtasıyla atlarını Federasyona tescil ettirmek ve karşılığında “At
tanıtım belgesi” almak zorundadırlar
b) Yurt Dışında dış ülkelerde tertiplenen yarışmalara
katılma şartları şunlardır:
1. CF, CA ve CI türü yarışmalara katılma: Katılma
isteğinde bulunan bir binici ise federasyondan izin alınır. Bunun
için Federasyona; adını, kulübün adını, lisans numarasını,
Kategori Belge numarasını, katılmak istediği yarışmanın yerini,
türünü, ön programını, götürmek istediği at veya atların adlarını,
sağlık belgelerini, gerekli şekilde doldurulmuş veya yapılmış
aşıları belirten “Uluslararası At pasaportları” nı dilekçe ile ibraz
etmek zorundadır.
2. Binicilerin adına katılma isteğinde bulunan bir ilin
temsilciliği veya binicilik kulübü ise, bunlardan Madde 10 da
gösterilen belgeler istenir. Ayrıca kafile ile gidecek yöneticilerin
adları da Federasyona bildirilir ve Federasyondan alacağı onay ile
yarışmalara katılabilir Federasyonun izin verip vermeme hakkı
mahfuzdur. Katılma isteğinde bulunan Federasyon ise, dış ülkeye
gidecek yönetici, binici, seyisleri ve atları bizzat seçer ve gerekli
işlemleri yürütür.
Yarışma sonuçları
MADDE 20- (1) Neticelerin İlanı; OK veya YD
tertipledikleri her bir yarışma dönemine ait yarışma sonuçlarının
o dönem içerisinde yayınlanmasından ve yarışmalar bittiğinde
Hakem Kurulu vasıtasıyla yarışma dönemine ait tüm sonuçların
Binicilik Federasyonuna iletilmesinden sorumludurlar.

(2) TBF bir yarışma sezonu içinde Türkiye’de ve dış
ülkelerde Türk lisanslı binicilerin katıldıkları tüm yarışmaların
sonuçlarını sezon sonunda kendisine ait olan TBF web sitesinde
yayınlar. Yıllık bülten çıkarma ihtiyaridir.
Angajmanlar
MADDE 21-(1) Yarışmalara katılacak binici ve atlar
hakem kuruluna "kayıt" (Angajman) ettirilmelidir. Kayıtlar
Federasyon Web sitesinden online olarak yapılır. Alt yapısı
tamamlanmamış branşlarda Federasyon manuel kayda müsaade
edebilir. Kaydı yapılmamış binici ve at yarışmaya alınmaz. Hatalı
yapılmış kayıt görülürse geçersiz addolunur. At binicisi ile kayıt
ettirilir. Kayıtlar yarışma programında belirtilen gün ve saatlerde
her yarışma için ayrı ayrı yürür.
(2) Bir yarışmaya kaydı yapılmış binici veya atın
çekilmesi veya binicinin degiştirilmesi hallerinde, durum yazılı
veya sözlü olarak ekip şefi tarafından organizasyon komitesi
ve/veya hakem Komitesi başkanlığına bildirilir.
(3) Yarışmaya katılan her at için, bir tek binici kayıt
edilir.
(4) Aynı gün içinde bir at en çok iki parkurda
koşturulabilir.
(5) Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve özel unvan
yarışmalarında aynı binici adına en çok iki at kayıt ettirilebilir.
Diğer yarışmalara her binici üç atla katılabilir. Özel talimatlı
yarışmalar kendi talimatına göre düzenlenir.
(6) Yarışmaya kayıt edilmiş atların yarışma alanına
girmeleri giriş sırasına göre tertiplenir. Bu sıra Organizasyon
komitesi ve Yarışma Sekreteri tarafından kura sonucuna göre
saptanır.

(7) Giriş sırası için çekilen kurada iki veya üç atla katılan
binicilerin bazı atları arka arkaya veya yetersiz arayla
sıralanmışlarsa, kayıt hakemi bu binicilerden ilk adı çıkmış
atlarını daha ön giriş sıralarına yükselterek iki at arasında en az 5
başka atı yerleştirmeye çalışır.
(8) Kura durumu veya katılan at sayısının yetersizliği
nedeniyle istenilen ara verilemiyorsa, Tasnif hakem kurulu
duruma göre biniciye 10 dakikaya kadar bir süre verir.
(9) Binici ve at kayıtları yarışma koşullarına uygun olarak
yapılır. Hatalı kayda, yarışma bittikten sonra dahi rastlanırsa,
binici ve at elenir. Verilmiş ayni veya nakdi ödüller varsa geri
alınır. Hatalı kayda karşı itirazın zaman aşımı, yarışmanın bittiği
günden itibaren dört (4) haftadır.
(10) Yarışmacıların ve Atların isimlerini içeren ön
angajmanlar OK veya YD’nin eline Yarışmadan bir hafta önce
ulaşmalı ve kulüplerin göndermeyi planladığı yarışmacı ve At
sayısı belirtilmelidir. Ön angajmanlar gönderildikten sonra,
kulüpler daha az sayıda yarışmacı ve/veya At gönderebilir, ancak
asla ön angajmanda belirtilen sayıyı aşamaz.
(11) Bir Yarışmada, bir yarışmacı Atlarının birini veya
tümünü bir Müsabakadan sildirebilse de, OK veya YD ve Hakem
Heyetinin onayı olmaksızın daha önceden bir Müsabakaya
angajman yapılmamış bir atı Müsabakaya sokamaz.
Yabancı uyruklu sporcular
MADDE 22-(1) Yabancı uyruklu sporcular hakkında
aşağıda belirtilen hükümler uygulanır:
a)Türkiye'den Lisanslı Yabancı Uyruklu Sporcular:
Yabancı uyruklu sporcular her yeni yılın basında Ulusal
Federasyonları’ndan müsaade belgesi getirdikleri ve her yıl
federasyonca belirlenen lisans ücretini yatırdıkları takdirde,
Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) Statüsü’nün (002,6 nolu
maddesi) ve Genel Yönetmeliğinin 123. maddesi gereğince
müsabakalara katılma hakkı kazanırlar.

Türkiye'de bu haktan yararlanmak isteyen yabancı
uyruklu biniciler Binicilik Federasyonu Lisans Talimatına göre
lisans çıkartmalı ve ayrıca aşağıda belirtilen kurallara uymak
zorundadırlar.
1. Türkiye'nin Milli Takım olarak temsil edilmediği (CF)
ve (CA) yarışmalarına ferdi Türk binicisi gibi Türk Lisansı ile
katılabilirler. (CI), (CIO), şampiyonluklara (Bölgesel, Kıta,
Avrupa, Dünya ) ve Olimpiyatlara yalnız pasaportunu taşıdıkları
ülkenin lisansı ile katılabilirler.
2. Türk Lisansı ile yarışmalara katılan yabancı uyruklu
biniciler, Türk uyruklu binicilerin tabi oldukları tüm kanun ve
yönetmeliklere uymak zorundadırlar. Çift pasaportlu biniciler
Türk veya yabancı pasaportlarından hangisi ile yarışmak
istediklerini pasaportlarını taşıdıkları ülkenin Federasyonu’na
bildirmelidirler. Türk pasaportunu tercih ettiklerinde Türk
uyruklu binici statüsüne, yabancı uyruğu tercih ettiklerinde,
Türkiye'de ikametli yabancı uyruklu biniciler statüsüne tabi
olurlar.
3. Çift pasaportları arasında tercihini yapmış binici bu
kararını bir yarışma sezonu boyunca değiŞtiremez.
4. Bayan biniciler evlenmeleri sebebiyle yeni uyruk
seçimi yapabilirler.
b) Yurt Dışından Gelecek Sporcular; davetli olarak yurt
dışından gelen yabancı uyruklu biniciler, Milli Federasyonlarının
müsaadesi ve TBF’nin kabulü ile Türkiye'deki davet edildikleri
yarışmalara katılabilirler. Giderlerinin karşılanması FEI
kurallarına ve davet eden kuruluş ile davet edilen veya edilenler
arasında yapılacak anlaŞma uyarınca ödenir.
c) Geçici olarak Türkiye'de bulunan yabancı uyruklu
biniciler; Bağlı oldukları Federasyon’un onayını almak Şartıyla
Türkiye'de ikamet etmeyen yabancı uyruklu biniciler Türkiye'de
düzenlenen yarışmalara katılabilirler. Yabancı Federasyonun
müsaade belgesinde verdiği müsaadenin süresini, Türk
Federasyonunun da kabul belgesinde binicinin hangi yarışmalara
katılabileceği açıkça belirtilmesi gerekir.

Ekip şefleri
MADDE 23-(1) Yarışmalara katılacak binicilik sporu
kulüpleri, yarışmadan önce ekip şefi ve varsa yardımcısını yazılı
olarak tertipleyici kurula bildirmek zorundadırlar. Kulüp, ekip
şefinin görev ve yetkilerini kendi tüzüğüne göre tespit etmekte
serbesttir. Ancak Federasyon açısından görev ve yetkileri
şunlardır:
a) Yarışma süresince ekibinin ilgili yönetmeliklere ve
talimatlara uymasını sağlamak ve sorumluluğunu taşımak,
b) Ekibine bağlı binicilerin yarışmalara kayıtlarını
yaptırmak ve giriş sıralarını tespit için kura çekiminde bulunmak,
c) Gerektiğinde yazılı itirazlarını görevli hakem kuruluna
iletmek ve itirazla ilgili işlemleri yürütmek,
ç) Ekip Şefinin bulunmadığı durumlarda görevini
yardımcısı üstlenir,
d) Ferdi lisans sahibi biniciler için organizasyonu yapan
kulüpler tarafından bir ekip şefi atanması mecburidir.
Kıyafet ve selam
MADDE 24-(1) Bir Hakem Heyetinin yetkisi altında
manejde yapılan tüm Müsabakalarda, Başkan farklı bir talimat
vermedikçe, tüm yarışmacılar Hakem Heyetinin Başkanını
nezaketen selamlamalıdır. Hakem Heyetinin mutabakatı ile OK
yarışmacılara orada bulunan Devlet Başkanlarını ve resmi locada
bulunan herhangi özel konukları selamlama talimatı verebilir. At
Terbiyesi Müsabakalarında, Baş Hakeme verilen selam testin bir
parçasıdır.
(2) Hakem Heyeti başkanı veya bir üyesi tüm selamları
alacaktır.
(3) Engel atlama yarışmasında parkur izi gezilirken bütün
yarışmacı ve antrenör veya at sahibi olsa dahi beyaz yarışma
kıyafeti giymiş olan herkes çizme veya tozluk (chaps )
giymelidir, bu kural OK’ne, sponsorlara ve hakem heyetine saygı
gereği zorunludur.
(4) Yarışmacılar seyircilerin önüne çıkarken uygun
şekilde giyinmiş olmalıdır.

Ödüller
MADDE 25- (1) Yarışmalarında başarılı sporcuları veya
kurumları teşvik etmek, onurlandırmak veya giderlerine katkıda
bulunmak maksadıyla yarışmalarda derece alan binicilere, atlara,
at sahiplerine, takım veya kulüplere aşağıda belirtilen ödüller
verilir.
a) Binicilere verilecek ödüller:
1. Binicilere kupa ve/veya şilt, madalya, plaket, rozet,
başarı belgesi gibi ayni ödüller, at bakımına katkı nakdi ödülü,
aşağıda gösterilen kurallara uygun olarak verilir. Yıldız binicilere
nakdi ödül verilmez.
2. Her yarışmanın birincisine kupa ve/veya şilt verilmesi
zorunludur. Ancak hiçbir yarışmada üçten fazla madalya
verilmez. Ekip yarışmalarında ekibin her ferdine hatıra kupası ve
/veya madalyası verilir.
3. Türkiye Şampiyonası yarışmaları birincisine kupa ve
ilk üçüne madalya vermek zorunludur. Ferdi yarışmalarda
binicilere verilen ayni ödüller binicilerin, ekip yarışmalarında ise
verilen kupa, ekibin bağlı olduğu kuruluşun malı olur.
b) Atlara verilecek ödüller: Atlara ahır plaketi ve/veya
kurdele verilir. Ahır plaketi, şampiyonluk yarışmalarında verilir.
Kurdele ise, ödül törenine çağrılan tüm atlara verilir.
c) At sahiplerine verilecek ödüller: Dereceye giren atların
sahiplerine Organizasyon ve/veya Federasyon tarafından
onaylanan taşınır veya taşınmaz mal, kıymetli madenler ayni
olarak ve/veya at bakımına katkı için nakdi ödül verilebilir. At
Bakımına Katkı Ödülleri, at sahibi tarafından yazılı olarak
Federasyondan talep edilmedikçe atın binicisine verilir.
(2) At Bakımına Katkı Ödülü verme esasları: Yarışma
derecelerine verilecek nakdi ödüller, yarışma programında ilan
edilir. Elenmiş veya terk etmiş atlara ödül verilmez. Birden fazla
atın aynı dereceyi paylaşmaları halinde, eşit dereceyi paylaşan
atlara derecelerinin karşılığındaki toplam ödül tutarı at sayısına
bölünerek verilir. Arkadaş ve ekip yarışmalarının her bir
derecesine konan ödül o dereceyi birlikte elde eden/etmiş atların
sahipleri veya binicileri arasında eşit olarak dağıtılır. Birden fazla
ayak veya parkur üzerinden tertiplenen yarışmaların her bir
ayağına veya genel tasnifine ödül verilebilir.

Yarışmanın toplam ödülü dereceye giren ilk 10 biniciye
yarışmada start alan at sayısına bağlı olmadan aşağıdaki şekilde
paylaştırılır.
1. %30
2. %20
3. %15
4. %11
5. %7
6. %4
7. %4
8. %3
9. %3
10. %3
Ancak yarışmada start alan at sayısı yirmidördün altında ise
sadece ilk 8’e, onsekizin altında ise sadece ilk 6’ya, onbeşin
altında ise sadece ilk 5’e, onbirin altında ise sadece ilk 3’e ödül
verilir. Derecelerin ödül yüzdeleri değişmez. Yarışmalarda start
alan at sayısı altıdan az ise, OK veya Yarışma Direktörü ödül
verip vermemekte veya ilan edilen ödülü indirmekte serbesttir.
Yarışmacılar ve atların üzerindeki reklamlar
MADDE 26– (1) SGM ile sponsorluk sözleşmesi yapmış
olan biniciler yarışmalar sırasında sponsor reklamlarını (isim
ve/veya logosunu) aşağıda belirtilmiş olan şekilde üzerlerinde
bulundurabilirler:
a) Eyer örtülerinin her iki yanında 200 cm2;
b) Üç günlük yarışmaların atlı dayanıklılık testi ve Atlı
dayanıklılık yarışmaları haricinde, ceketlerin ve üstteki giysilerin
göğüs cebi hizasında bir adet 80 cm2;
c) Engel Atlama Yarışmaları için ceketlerin ve üstteki
giysilerin göğüs cebi hizasında her iki yanda 80 cm2
ç) Gömlek yakasının her iki yanında 16 cm2;
d) Üç günlük yarışmaların atlı dayanıklılık testi ve Atlı
dayanıklılık yarışmalarında, üstteki giysinin kolunda 200 cm2.

Ata kötü muamele
MADDE 27– (1) Kimse bir Ata bir Yarışma esnasında
veya herhangi başka bir anda kötü muamele yapamaz. Kötü
muamele, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak
üzere, Ata acı veren veya gereksiz yere rahatsız olmasına yol
açan veya acı vermesi ya da rahatsız olmasına yol açması
muhtemel olan tüm eylemler veya ihmaller manasına gelir.
a) Ata kamçıyla aşırı derecede vurulması veya Atın
dövülmesi;
b) Atın herhangi tipte bir elektrikli şok aletine maruz
bırakılması;
c) Mahmuzların aşırı veya ısrarlı şekilde kullanılması;
ç) Atın ağzına kantarma veya başka bir aletle vurulması;
d) Yorgun, topallayan veya yaralı bir atın yarıştırılması;
e) Ata sırıkla baraj yapılması.
f) Atın vücudunun herhangi bir yerinin anormal derecede
duyarlı veya duyarsız olmasına yol açılması;
g) Bir Ata yeterince yem, içecek veya egzersiz
sağlanmaması;
h) Bir engeli devirdiğinde Atın aşırı derecede acı
çekmesine yol açacak herhangi bir cihaz veya ekipman
kullanılması.
(2) Kötü muameleye tanık olan bir kimse durumu
gecikmeksizin bir protesto Şeklinde rapor etmelidir. Eğer kötü
muameleye bir Yarışma esnasında veya bir Yarışmayla doğrudan
alakalı olarak tanık olunursa, bu durum bir Yetkiliye bir protesto
olarak rapor edilmelidir. Eğer kötü muameleye herhangi başka
bir zamanda tanık olunursa, bu durum Disiplin kuruluna ve/veya
FEI Mahkemesine bildirilmek üzere Genel Sekretere bir protesto
olarak rapor edilmelidir.

Görevliler
MADDE 28– (1) Tasnif Hakemi
(2) Temyiz Hakemi
(3) Özel Görevli Hakemler
a) Parkur Tasarımcısı, parkur tasarımcısı asistanı
b) Saha Komiseri ve asistanı (Steward)
c) Yarışma Sekreteri
ç) Yarışma Veterineri
d) Teknik Delege
(4) Hakemlerin tanım ve görevleri TBF 2017 Hakem
Talimatı hükümlerinde belirtilmiştir.
(5) Yukardakilerden başka bir de her yarışmada faaliyeti
düzenleyen kulüp ve/veya organizasyon komitesi tarafından
atanmış bir Yarışma Direktörü olması zorunludur, yarışmanın
organizasyonundan, gerçekleştirilmesinden ve işleyişinden, tüm
ekip şeflerinin kendisine bildirilmiş olmasından ve
koordinasyonundan Federasyon’a karşı sorumludur
İlaç kontrolü
MADDE 29– (1)ATLARIN KORUNMASI;
a) Ata zarar verme veya performansını iyileştirme
potansiyeline sahip maddelerin veya yöntemlerin kullanılması
yasaktır.
b) Bir Atın tedavi görürken veya Yasaklı bir Madde
alırken bir Yarışmaya katılıp katılamayacağına dair karar,
Veteriner Delegesi veya Kurulunun önerisi ile Hakem Heyetinin
Başkanı tarafından alınır.
c) Bir Yarışma esnasında hastalık veya sakatlık olması
halinde, Hakem Heyeti, Veteriner Delegesi veya Kuruluna
başvurduktan sonra, Atın söz konusu veya daha sonraki
Müsabakalara katılıp katılamayacağına karar verecektir.
ç) Hakem Heyeti Başkanlığı ve Veteriner Kurulu bir
Yarışma esnasında veya başka herhangi bir anda Atlardan
numune alınmasını talep edebilir.

(2) BİNİCİLERİN KORUNMASI; WADA, Dünya AntiDoping Ajansı’nın uluslararası dopingle mücadele kuralları
uygulanır.
Atların tanınması
MADDE 30- (1) OK veya Yarışma Direktörü katılan
Atların her birine bir kimlik numarası verecektir.
(2) Kimlik numarası, Atın Yarışma ahırlarının dışında
olduğu sürelerde, tüm Yarışma boyunca takılmalıdır.
Hakem heyeti görevleri
MADDE 31- (1) Hakem Heyeti bir Yarışma esnasında
olan veya Yarışmayla ilgili olan ve yargı süresi dahilinde arz
edilen her şeyle ilgili tüm Protestolar ve Raporları ele alabilecek
kabiliyette olacaktır.
(2) Hakem Heyetinin yargı süresi ilk Veteriner
Kontrolünün başlangıcından bir saat önce başlar ve, her Disiplin
için, söz konusu Disiplindeki nihai sonuçların açıklanmasından
yarım saat sonra sona erer.
(3) Veterinerlikle ilgili konulara dair olan meselelerde ve
Temyiz Kurulu bulunmadığında, Yarışma Veteriner Kurulunun
Başkanı veya Veteriner Delegesi danışman olarak Hakem
Heyetine katılmaya davet edilebilir.
(4) Hakem Heyeti Yetkililere, At Sahiplerine, Sorumlu
Kişilere, yarışmacılara ve takım yetkililerine aşağıdaki cezaları
verebilir:
a) Uyarı;
b) TBF’ye ödenecek en az 100,- TL en fazla 2.500,- TL
Tutarında bir para cezası;
c) Müsabakadan bir veya daha fazla atla diskalifiye
edilme;
ç) Atı yasak alanlara izinsiz giren bir yarışmacının bir
veya daha fazla atla sonraki 24 saat boyunca Yarışmadan men
edilmesi. İlgili At Yarışmanın geri kalanında otomatik olarak
diskalifiye olmuş sayılacaktır;
d) Kararlar ilgili taraflar yazılı olarak bildirilmelidir.
e) Aşağıdaki durumlarda Hakem Heyetinin Kararına karşı
Temyiz başvurusu yapılamaz:

(5) Kararın bir Müsabaka esnasındaki performansın
gerçekçi gözlemine veya performans için verilen puanlara
dayanması; (Bunlarla sınırlı olmayan) örnekler:
a) Bir maninin devrilip devrilmediği, bir Atın itaatsizlik
yapıp yapmadığı, bir Atın engel atlamada bir manide ret yapıp
yapmadığı veya maniyi devirip devirmediği, bir binici veya Atın
düşüp düşmediği, bir Atın bir kombinasyonda volt yapıp
yapmadığı veya ret yapıp yapmadığı veya maniden kaçıp
kaçmadığı, parkurun ne kadar sürede tamamlanmış olduğu, veya
bir maninin süre dahilinde atlanıp atlanmadığı, Spor Kuralları
uyarınca bir yarışmacının izlediği yolun ceza almasına neden
olup olmadığı.
b) Bir Atın Veteriner Kontrolünden geçememesi de dahil
olmak üzere, Atın veterinerlikle ilgili sebeplerden dolayı
elenmesi;
c) Başka bir ceza verilmeksizin bir Uyarıda bulunulması;
ç) Bir Yarışma esnasında ilgili kişinin derhal diskalifiye
edilmesi.
(6) Hakem heyeti aşağıdaki durumları, varsa Temyiz
kuruluna, yoksa TBF’na havale edecektir:
a) Yetkisini aşan tüm vakalar;
b) Yetkisi dahilinde bulunsa da Hakem Heyetinden
verebileceğinden daha şiddetli cezaları hak ettiğine inanılan tüm
durumlar;
c) Atlara kötü muamele edildiği iddialarına dair ve
Kararın bir Müsabakanın değerlendirilmesi amacıyla derhal
alınmasının gerekli olmadığı ve Müsabakanın değerlendirilmesi
için esas görev açısından bakıldığında, Temyiz Kurulu tarafından
ele alınması gereken tüm meseleler.
Temyiz kurulu/hakemi görevleri
MADDE 32 – (1) Temyiz Kurulunun Başkanı veya üyesi
gerekli görüldüğünde, yarışmanın tüm süresi boyunca hazır
bulunmalıdır.

Eğer Hakem Heyetine yapılmış bir protesto konusunda
halen karara varılmamışsa, Temyiz Kurulu hazır bulunmalıdır ve
Hakem Heyetinin ilgili Kararının ilan edilmesinden bir saat
sonrasına kadar yargı yetkisine sahiptir.
(2) Temyiz Kurulunu ilgilendiren müracaatlarda FEI
kuralları gereğince işlem yapılır.
(3) Veterinerlikle ilgili meselelerde Veteriner Kurulunun
Başkanı veya Yarışmadaki Veteriner Delegesinin danışman
olarak Temyiz Kuruluna katılmaya davet edilmesi gereklidir.
(4) Temyiz Kurulu aşağıdakileri TBF’ye havale edilmek
üzere Genel Sekretere rapor edecektir.
(5) Yetkisini aşan tüm durumlar.
(6) Bir Temyiz başvurusu haricinde, yetkisi dahilinde
bulunan ve Temyiz Kurulunun verebileceğinden daha ciddi bir
cezayı gerektirdiğine inanılan durumlar;
(7)
Yarışmalarda
Temyiz
Kurulu
/Hakemi
görevlendirilmesi zorunlu olmayıp bu konuda yetki TBF’nindir.
İtirazlar
MADDE 33- (1) Herhangi bir yarışmaya katılan her
binici bir başka biniciye, bir ekibe, yarışmaya katılan bir ata,
yarışmanın tasnifine, saha düzenine, engeline veya kuralların
uygulanmasına karşı itirazda bulunabilir. İtirazın geçerli olması
için yazılı olarak yapılması ve ekip şefi tarafından başhakeme
bildirilmesi gerekir. Ferdi lisanslı biniciler itirazlarını yarışma
öncesi tespit edilen ekip şefi vasıtası ile yaparlar.
(2) İtirazlar Aşağıda Gösterildiği Süreler İçinde
Yapılmalıdır:
a) İtirazlar, bir binicinin veya atın yarışmaya katılmasına
veya yarışma sahasının durumuna, bir engele, saha planına veya
izin uzunluk hesabına karşı ise yarışmanın başlamasından önce
yapılır.
b) Kural hatasına, yarışma sırasında cereyan etmiş bir
olaya veya yarışmanın tasnifine karşı ise, sonuçların ilanından en
çok 30 dakika içinde yapılır.
c) İtiraz başhakemce reddedilirse, itiraz eden ret tebliğini
aldığı andan itibaren 60 dakika içinde Temyiz Hakem Kuruluna
müracaat edebilir. Bu Kurulun vereceği karar kesindir.

Depozitolar
Madde 34– (1) Hakem Heyeti veya Temyiz Kuruluna
yapılan Protestoları ve Temyiz Başvuruları için TBF’ye 500
Türk Lirası bir depozito ödenmelidir. Depozito TBF’ye
iletilmek üzere Başhakem’e yazılı protesto verilirken ödenir.
İtiraz haklı görülür ise depozito Başhakem tarafından iade
protesto sahibine iade edilir aksi halde depozito iade edilmez ve
tutar TBF ye iletilir.
(2) Ata kötü muamele ile ilgili protestolar için depozito
gerekli değildir.
Cezalar
MADDE 35– (1) Sporla bağdaşmayacak hal ve harekette
bulunan yönetici, at sahibi ve binici hakkında TBF disiplin kurulu
talimatına göre işlem yapılır
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Hüküm bulunmayan haller
MADDE 36- (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan
hallerde, FEI Kuralları ile TBF ana statüsü hükümleri ve
Uluslararası Binicilik Federasyonu Genel Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 37- (1) Bu talimatın yayınlanması ile beraber
daha önce yayınlanmış olan ilgili tüm talimat ve ekleri ile
düzeltme ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 38- (1)Bu Talimat, Yönetim Kurulunca
09.02.2017 tarihinde onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.
Yürütme
MADDE 39- (1) Bu talimat hükümlerini Türkiye
Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.

