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Türkiye Binicilik Federasyonunun hazırladığı Engel Atlama Talimatı Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI)
yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıdaki ana maddeleri referans olarak almakta ve
uygulamaktadır.

1- FEI (Uluslararası Binicilik federasyonu), binicilik sporu ile ilgilenenlerden FEI’nin yönetmeliğine bağlı
kalmalarını, at sağlığının her zaman birinci unsur olarak ele alınmasını ve bunun asla ticari ya da
rekabete dayanan etkilerle ikinci plana atılmamasını öngörür.

2- Yarışma atlarının her evredeki hazırlık ve eğitimi aşamalarında sağlık unsuru her türlü talebin
üstünde tutulmalıdır. Bu, iyi at bakımı, eğitim metotları, nalbantlık, malzeme ve taşımayı içerir.

3- Atlar ve biniciler, yarışmaya katılmak için sağlıklı, bilinçli ve formda olmalıdırlar. Bu şartlar, ilaç
kullanımı, sağlığı ya da güvenliği tehdit eden cerrahi prosedürler, kısrakların hamileliği ve yardımların
yanlış kullanılmasını da kapsar.

4- Yarışma koşulları atın sağlığına zarar vermemelidir. Yarışma alanına verilen önem, zemin hava
şartları, ahır şartları, yer güvenliği, atın sağlığı ve yarışma sonrası seyahati de bu koşullara dahildir.

5- Ata Yarışma sonrası ve yarışma kariyerinin bitişinde gösterilen davranışın doğru ve uygar olması
gerekmektedir. Bu unsura, uygun veteriner bakımı, yarışma anındaki yaralanmalar, ötenazi ve atın
emekliliğini kapsar.

6- FEI, bu sporla ilgilenen herkesin kendi uzmanlık alanlarında en yüksek seviyede bir eğitime
erişmelerini teşvik eder. Ulusal Federasyon olarak Türkiye Binicilik Federasyonu da aynı misyona
inanmaktadır.
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BÖLÜM 1. GENEL HÜKÜMLER

1.Amaç, Kapsam ve Tanımlar
1.1 Amaç: Bu Talimatın amacı, binicilik sporunun bir dalı olan Engel Atlama yarışmasının tanıtılması,
sevdirilmesi ve yurt sathında yaygınlaştırılması yoluyla ulusal gelişimini sağlamak, uluslararası alanda
istenilen başarılara ulaşmak hedeflerine yönelik, spor ahlakı ve spor disiplinine sahip yarışmacıların
yetişmesi için gerekli kural ve esasları belirlemektir.
1.2 Kapsam: Bu Talimat, yurt içinde yapılacak olan resmi ve özel ulusal engel atlama yarışmalarının
sınıfları ve esasları, bu yarışmalara katılacak olan sporcu ve atların kategorileri ile katılım koşullarını,
kulüpler, diğer görevliler ve engel atlama yarışmaları ile ilgili tüm tarafları kapsar.
1.3 Tanımlar: Bu Talimata geçen;
Uluslararası Federasyon (FEI)
Federasyon (TBF)
İl Temsilcisi
Kulüp

:
:
:
:

Yarışma

:

Ulusal Yarışmalar (U)

:

Organizasyon
Komitesi (OK)
Kayıt (Angajman)
Kategori
Yarışma Dönemi

:

Binici

:
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:
:
:

Uluslararası Binicilik Federasyonu’nu
Türkiye Binicilik Federasyonu’nu,
İldeki Binicilik Temsilcisini,
Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve Genel
Müdürlükçe tescili yapılmış olan binicilik spor kuruluşları ile
diğer resmi kurum ve kuruluşların binicilik takımlarını,
Bir organizasyon komitesinin yönetimi ve sorumluluğu
altında yürütülen, bir derecelendirme ve ödüllendirme ile
sonuçlanabilen binicilik yeteneği yoklamasını,
Ülke sınırları içinde tertiplenen ve ilke olarak Türkiye
Binicilik Federasyonu lisanslı ve kategori belgesi olan
binicilerin katılabilecekleri yarışmalarını,
Binicilik Federasyonunca tanınmış ve yarışmanın
tertiplenmesini ve sorumluluğunu üstlenmiş olan kurulları,
Yarışmaya katılacak atların kayıt işlerini,
Yarışmanın hangi binici veya at sınıfı için tertiplendiğini,
Binicilik Federasyonu veya diğer tertipleyici kurullarca
belirtilmiş günler içinde düzenlenen bir dizi yarışmayı,
Bir kulüp bünyesinde veya ferdi olarak, sportmenlik anlayışı
içerisinde ulusal ve uluslararası kural ve teknikleri tatbik
eden ve geliştiren, atı güven içinde olabildiğince az kuvvet
sarf ederek tam yerinde, sakin, zamanında kullanma
becerisine haiz, lisanslı ve kategori belgeli sporcuyu,
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BÖLÜM 2. ESAS HÜKÜMLER
2.1. Engel Atlama Yarışmaları
Çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde yarışmacı ve at ikilisinin denendikleri ve bu
sayede atın engele karşı olan dikkatini, atlamadaki kudret, kabiliyet ve itaatini, binicisinin ise denge,
uyum ve yumuşaklık esasları dahilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran bir yarışmadır.
2.1.1. Yarışma Sınıfları ve Türleri
Ulusal Genel Yarışma Sınıfları:
Türkiye’de düzenlenecek ulusal yarışmalar aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere 5 ayrı sınıfta yapılır.
Tabloda belirtilen en fazla yükseklik o yarışma döneminde yapılacak en yüksek yarışmayı ifade eder. Aynı
dönemde daha az yüksekliklerde yarışmalar düzenlenebilir.

AÇIKLAMA
En fazla Yükseklik cm
Angajman Ücreti
At Bakımına Katkı
Hakem Sayısı
Saha Komiser Sayısı
Veteriner Sayısı
Parkur Tasarımcısı
Yarışma Sekreteri
Saha içi çalışan Sayısı
Ambulans Sayısı
Ses Düzeni
Kupa,Kurdela

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
YARIŞMALAR
ÇALIŞMA
GELİŞTİRME
PARKURU
YARIŞMALARI
GENEL YARIŞMALAR
UEA0
UEA1*
UEA2*
UEA3*
UEA4*
UEA5*
110
120
130
140
145+
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı Min 20.000TL

İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı
İsteğe Bağlı

1

Görevli Sayıları
2
2
1
1
1
1
1
1
1
İsteğe bağlı
3
4
1
1

İsteğe Bağlı

3
2
1
1
1
5
2

3
2
2
1
1
5
2

4
3
2
1+Yardımcı
1
6+
2

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Var

Var

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

Var

Var

Var

Var

Özel Yarışma Türleri ve Uygulaması:
Sıra
No
1
2
3
4

Yarışma Adı

Uygulama

Altı sırık Yarışması
Derbi (Derby) Yarışması
Kudret Yarışması

FEI kurallarına göre
FEI kurallarına göre
FEI kurallarına göre

Kombine Yarışmalar

At terbiyesi ve engel atlama yarışmaları içerir.

5

Optimum Zaman ve
Hunter Seat Yarışmaları

Tüm Biniciler için tertiplenen yarışmadır. Yalnız 110 cm kadar
olan yükseklikler için tertiplenir.

6

Master

Genç, Yetişkin ve Usta biniciler için tertiplenen yarışmadır.
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2.1.2. Yarışma Esasları
Bu ve devam eden maddelerde özel olarak düzenlenmiş esaslar dışında kalan her konuda FEI Engel
atlama yönetmeliği uygulanır. Yarışmalarında, parkurlara konulacak engellerin azami ölçüleri ile süratleri
aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:

1

Azami
Yükseklik
60 – 65 cm

Azami
Genişlik
70 cm

Sulu
Hendek
-

300 m/d k

2

70 - 75 cm

75 cm

-

300 m/d k

3

80 cm

80 cm

-

300-325 m/d k

4

85 - 90 cm

90 cm

-

300-325 m/d k

5

95 - 100 cm

100 cm

-

325-350 m/d k

6

105 cm

110 cm

-

350 m/d k

7

110 cm

130 cm

-

350 m/dk

8

115 cm

130 cm

300 cm

350 m/dk

9

120 - 125 cm

140 cm

300 cm

350 m/dk

10

130 - 135 cm

150 cm

350 cm

350 m/dk

11

140 cm

160 cm

350-400 cm 375-400 m/dk

12

145 cm

160 cm

400 cm

375-400 m/dk

13

150 cm

170 cm

450 cm

400 m/dk

Sıra No

Sürat

Parkur planlayıcısı parkurlara azami ölçülerde FEI Yönetmeliği belirtilen miktarda engel yerleştirebilir. Her
parkur için öngörülen engel sayısı yarışma programında belirtilir. Bütün bu ölçülerde 5 cm.ye kadar
tolerans tanınır. Bardispa engeli, azami genişliğin 20 cm fazlası kadar olabilir. Yukarıdaki tablo dışında
yapılacak yarışmaların yükseklik azami genişlik ve sürat detaylarını parkur planlayıcısı FEI
yönetmeliklerine göre belirler.
2.1.3. Uygulanacak Baremler
Düzenleyici Kurum yarışmaların baremlerini tespit etmekte serbesttir ancak 100 cm’e kadar olan
yarışmalar kronometreli hız parkuru olarak düzenlenemez. Bu yarışmalar 238 A Baremi uyarınca
kronometresiz olarak koşulur. Hata eşitliği halinde derece paylaşılır veya Parkurun Optimum zamanı
belirlenerek bu zamana en yakından başlanarak sıralama yapılabilir. Ayrıca stil yarışmaları, Hunter Seat
yarışmaları düzenlenmesi de mümkündür. 100 cm ye kadar yarışmaların kronometreli yapılabilmesi TBF
iznine bağlıdır.
2.1.4. Elenme
Genel kural olarak yarışma sırasında 2 kez ret yapan binici elenir. Ancak 120 cm ve altı yükseklikteki
yarışmalarda düzenleyici kurumun talebi ve Başhakemin onayı ile 3 ret hakkı tanınabilir.
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2.1.5 Tasnif ve tasnif dışı koşma şartları:
Yarışma düzenleyicileri bu talimata aykırı olmamak şartı ile yarışma tasniflerini programda belirtmek
koşuluyla istedikleri şekilde (tek tasnif, kategori bazında tasnif gibi) belirleyebilirler. Müşterek koşulan
yarışmalarda Yeni Binicilerin (bu kategorideki Yıldız Biniciler dahil) ayrı tasnif edilmesi zorunludur.
Tasnif dışı koşmak isteyen biniciler derecelendirmeye tabi tutulmadan Türkiye Şampiyonası ve Özel
Unvan yarışmaları hariç istedikleri müsabakaya, yarışma için tespit edilen kaydiye ücretini yatırmak
koşuluyla girebilirler. Tasnif dışı koşmayı tercih eden biniciler Bölge şampiyonası, Türkiye Şampiyonası,
Özel Unvan ve Atatürk Kupası yarışmalarına katılacak atlarıyla aynı günde tasnif içi ve tasnif dışı ikinci bir
yarışmaya katılamazlar.

2.2. Binici ve At Kategorileri
2.2.1. Binici Kategorileri ve Kategori Yükseltme/Düşürme Esasları
En Fazla
YUKSEKLİK cm

YAŞ
YETİŞKİN PRO

120
130
YKK 20.04.2017

YETİŞKİN
GENÇ YETİŞKİN
GENÇ
YILDIZ
YENİ BİNİCİ*
VETERANLAR
KADINLAR*
(Kendi kategorileri için düzenlenen
yarışmalara katılabilir)
* Bakınız aşağıdaki Yeni Binici Tanımı

En Az
YÜKSEKLİK
cm

16-21
14-18
12-14
10 +
+45 BAYAN +49
ERKEK

145
140
130
105

13 +

130

130

 Yetişkin Pro Biniciler;
o Yetişkin Binicilerde 5 defa 0/8 ceza puanı ile 130 cm koşmuş olan biniciler federasyona
başvurarak yetişkin pro binici olabilir. Yetişkin Pro binici bir sene boyunca yarış koşmadığı
takdirde yetişkin biniciye geçmek için TBF’ye başvuru yapabilir. YKK 20.4.2017
o Yetişkin Pro Biniciler minimum 120 cm yarışmaya girip derecelendirilebilir. 4 yaş at ile 95110 cm 5 yaş at ile 105-120 cm’e, 6 yaş ile 115-130 cm’e girebilir. Bunun haricinde 120 cm
den küçük her yarışmaya tasnif dışı katılırlar.
 Yetişkin Biniciler;
o Maksimum 130 cm yarışma koşabilirler. Yetişkin binicinin yetişkin pro olması isteğe
bağlıdır. Yarışma hayatı boyunca maksimum 130 cm koşmak kaydıyla yetişkin binici olarak
kalabilir. YKK 20.04.2017
o Her yükseklikteki yarışmayı koşabilirler. Ancak 1 yıl içinde 135 cm yarışmalarda 5 kez, 140
cm ve üstü yarışmalarda 3 kez ilk beşe girdiği takdirde otomatik olarak Pro Yetişkin olurlar.
YKK 20.04.2017
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 Genç Yetişkin Biniciler;
o 16 yaşına girdikleri yılbaşından 21 yaşına girdikleri senenin sonuna kadar bu kategoride
yarışabilirler. Maksimum 145 cm yarışma koşabilirler. Daha yüksek yarışma koşmak için
Federasyona dilekçe ile başvurmaları gerekir.
 Genç Biniciler;
o 14 yaşına girdikleri yılbaşından 18 yaşına girdikleri senenin sonuna kadar bu kategoride
yarışabilirler. Maksimum 140 cm yarışma koşabilirler. Daha yüksek yarışma koşmak için
Federasyona dilekçe ile başvurmaları gerekir.
 Yıldız Biniciler
o 12 yaşına girdikleri yılbaşından 14 yaşına girdikleri senenin sonuna kadar bu kategoride
yarışabilirler. Maksimum 130 cm yarışma koşabilirler. Daha yüksek yarışma koşmak için
Federasyona dilekçe ile başvurmaları gerekir.
 Yeni Biniciler
o Biniciliğe yeni başlayan ve ilk kez lisans alanlar yaşlarına bakılmaksızın Yeni Binici kabul
edilirler. Bu biniciler ilk 5 yarışlarında 90 cm den daha yüksek koşamazlar. Daha sonra
maksimum 110 cm’ye kadar yarışmaya (110 cm dahil değil) girebilirler.
o Yeni Binici lisansı 10 yaşına girildikten sonra alınabilir ancak federasyonca izin verilmedikçe
yarışmalara katılmaları 11 yaşına girecekleri yılın başından itibaren mümkündür.
o Yeni binici lisansının geçerlilik süresi en fazla 2 senedir
o Bir binici ilk kez lisans aldığında (yaş itibariyle yıldız veya genç binici de olsa) yeni binici olur.
2 sene sonunda ise yaşına göre otomatik olarak kendi kategorisine geçer.
o 2 seneden önce kategorisini değiştirmek isteyen yeni binicilerin; TBF Faaliyet programında
yer alan 5 adet 100/105 cm yarışmayı 0/8 ceza ile bitirmiş olmaları ve dilekçe ile
federasyona başvurmaları gerekmektedir. Reşit olmayanların velilerinin muafakatları
alınır.
 Kadın Biniciler
o 14 yaşına girdikleri yılbaşından itibaren bu kategoride düzenlenen yarışmalara katılabilirler.
Bu kategoride maksimum 130 cm yarışma koşabilirler. Bu kategori sadece özel tasnif ile
kadın kategorisi olarak açılan yarışmalar için geçerlidir.
 Veteran Biniciler
o Kadınlar 45 yaşına Erkekler 49 yaşına girdikleri yılbaşından itibaren bu kategoride
düzenlenen yarışmalara katılabilirler. Bu kategoride maksimum 130 cm yarışma
koşabilirler. Bu kategori sadece özel tasnif ile Veteran kategorisi olarak açılan yarışmalar
için geçerlidir.

2.2.2. At Kategorileri
 Genç atlar;
o 4 yaşlı at en fazla 110cm
o 5 yaşlı at en fazla 120cm
o 6 yaşlı at en fazla 130cm
o 7 yaşlı at en fazla 145cm koşabilirler
o Yıldız ve yeni biniciler 4 ve 5 yaşlı atla yarışmalara giremezler.
Engel Atlama Yarışmaları Talimatı
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2.3. Türkiye’de Tertiplenecek Yarışmalar
Federasyon sporcuların değişik sahalarda yarışmasını teşvik etmek ve katılımı arttırmak amacı ile yarışma
takvimi yapılırken aynı tarihlerde coğrafi olarak birbirine yakın kulüplerde yarışma tertiplenmemesine,
dikkat etmek zorundadır. Federasyon bu konuda düzenleme yapmaya yetkilidir.
2.3.1. Yarışma Tanımları:
Türkiye Şampiyonluğu:
Her yıl bir kez Yıldızlar, Gençler, Genç/Yetişkinler ve Yetişkinler kategorilerinde Türkiye Şampiyonası
düzenlenir. Bunlara ek olarak gerekli görüldüğünde; TBF Kararı ile Biniciliğin geliştirilmesi amacı ile Yeni
Biniciler, Veteranlar, Kadınlar, Genç Atlar ve Kulüplerarası Türkiye Şampiyonaları düzenlenebilir.
Özel Unvan ve İsim Hakkı Yarışmaları:
Tertiplenmeleri ilgili makamın iznine bağlı aşağıda gösterilen yarışmalar “Özel Unvan Yarışmaları” olarak
tanımlanır. Bunlar; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet
Meclisi, Genel Kurmay Başkanlığı, Cumhuriyet Kupası, Spor Toto Kupası yarışmalardır.
Özel Unvan yarışmaları Federasyonca veya Federasyonun onayladığı kulüp tarafından tertiplenir.
Bunların hiç biri yılda bir defadan fazla tertip edilemez. Bu kupaların teknik koşulları her defasında
federasyonca saptanır.
Atatürk Kupası:
Atatürk Kupası kendi özel talimatına göre yapılır.
İnönü Kupası:
İnönü Kupası kendi özel talimatına göre yapılır.
Türkiye Kupası:
Türkiye Şampiyonası düzenlenen her kategoride yılda bir kez Türkiye Kupası adı altında yarışmalar
düzenlenebilir. Türkiye Kupasında hangi kategorilerin yarışmalarının olacağı sene başında TBF tarafından
açıklanan takvimde belirtilir.
5, 6, 7 Yaşlı Atlar Yarışmaları:
Yukarıda belirtilen yaşlarda genç atlar için müştereken veya her yaş için ayrı ayrı düzenlenebilen
yarışmalardır.
Uluslararası Yarışmalar:
Federasyon kararı veya izni ile, FEI tarafından onaylanarak yapılan yabancı binicilerin davet edilerek
katıldıkları yarışmalardır.
Teşvik Yarışmaları:
Yukarıda belirtilenlerin dışında kalan tüm yarışmalar teşvik yarışmalarıdır. Genel bir tanımlama olan
Teşvik Yarışmaları değişik isimlerde (sponsor adına, kulüp adına, spora hizmeti geçmiş kişi adına, vb)
düzenlenebilir.
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2.3.2. Yarışma Düzenleyebilecek Kurumlar
Federasyona ilaveten aşağıdaki kişi ve kuruluşlarda yarışma düzenleyebilir:
İl Temsilcilikleri:
İllerden lisanslı binicilerin katılacakları, Federasyonca onaylanmış yarışmalar tertip edebilecekleri gibi,
başka illerden binici davet ederek de yarışma tertip edebilirler. Kendi bölgesine bağlı binicilik
kulüplerinde il veya iller arası yarışmalar tertip edebilirler. İl temsilcileri sorumlu oldukları illerde Gençlik
ve Spor İl Müdürlükleri ile beraber Bölge Şampiyonaları düzenleyebilirler. Bu yarışmalara katılacak olan
biniciler bulundukları ilin federe kulüpleri adına, ferdi biniciler ise ikamet adreslerinin bulunduğu il
şampiyonasına katılabilirler yurt dışından misafir lisansı alan yabancı biniciler il şampiyonasına
katılamazlar.
Kulüpler:
Kendi binicilerin katılacakları, Federasyonca onaylanmış yarışmalar tertip edebilecekleri gibi, başka
illerden binici davet ederek de yarışma tertip edebilirler.
Sponsorlar:
Sponsorlar, adlarına tertiplenmesini istedikleri yarışmalarla ilgili giderlerin tümünü veya bir kısmını
karşılamak taahhüdünde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Federasyon onayı ile adlarına yarışma
düzenleyebilirler.

BÖLÜM 3. SON HÜKÜMLER

3.1. Geçici Madde
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile beraber, 22 yaşına girmiş ve son iki yılda 140 cm ve üstü 3 adet yarışma
tamamlamış tüm biniciler Yetişkin Pro kategorisinde kabul edilirler. Bu kapsamdaki biniciler isterlerse
talimatın yürürlük tarihinden itibaren 30 gün içerisinde 135cm ve daha yüksek yarışma koşmamış olmak
şartı ile federasyona yazılı olarak başvurarak Yetişkin kategorisine geçiş yapabilirler. Ancak aynı yıl içinde
tekrar Yetişkin Pro kategorisine dönemezler.
3.2. Yükümlülük ve Sorumluluk
Türkiye’de binicilik sporunu yüceltmek veya yarışma tertiplemek isteyen her kişi ve kuruluş Uluslararası
Binicilik Federasyonunun Yönetmelikleri ile işbu talimat hükümlerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.
Binicilik Federasyonu ve diğer tertip kurulları, Yarışmalardan önce, yarışma sırasında, yarışmaya katılan
binicinin kendisine, atına veya malına zarar verebilecek herhangi bir kaza, ziyan, ölüm veya sakatlıktan
ötürü sorumlu tutulamazlar.
3.3. Hüküm Bulunmayan Haller
Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde, Federasyon ana statüsü ve Genel Yarışma Talimatı ile FEI
Kuralları ve Uluslararası Engel Atlama Yarışma Yönetmeliği uygulanır.
Engel Atlama Yarışmaları Talimatı
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3.4. Yürürlükten Kaldırma
Bu talimatın yayınlanması ile beraber daha önce yayınlanmış olan ilgili tüm talimat ve ekleri ile düzeltme
ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.
3.5. Yürürlük
Bu talimat, 29/03/2011 tarih, 6215 sayılı kanun ile değişen 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanun’un Ek 9. maddesi ile 1 Ekim 2014 tarihli ve 29136 sayılı Resmi Gazete’de
(mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak
hazırlanmıştır
TBF Yönetim Kurulunun 22.12.2016 tarih ve 112 sayılı kararıyla Türkiye Binicilik Federasyonu web
sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
3.6. Yürütme
Bu talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu yürütür.
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