TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
ENGEL ATLAMA YARIŞMA TALİMATI
BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) 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.
Kapsam
MADDE 2 – (1) 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.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Talimat; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki
Kanunun Ek:9 uncu maddesi’ne; 19.07.2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak
yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine,
Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü’ne, Türkiye Binicilik Federasyonu Engel Atlama Yarışma
Talimatı’na ve FEI (Uluslararası Binicilik Federasyonu) Engel Atlama Yarışma Yönetmeliği’ne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Talimatta geçen;
a) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,
b) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
c) Federasyon: Türkiye Binicilik Federasyonunu,
ç) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
d) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,
e) Fédération Equestre Internationale (FEI): Uluslararası Binicilik Federasyonunu,
f) Spor kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan derneği,
g) Yarışma: Bir organizasyon komitesinin yönetimi ve sorumluluğu altında yürütülen, bir derecelendirme
ve ödüllendirme ile sonuçlanabilen binicilik yeteneği yoklamasını,
ğ) Ulusal Yarışmalar (U) : Ülke sınırları içinde düzenlenen ve ilke olarak Türkiye Binicilik Federasyonu
lisanslı ve kategori belgesi olan binicilerin katılabilecekleri yarışmalarını,
h) Organizasyon Komitesi (OK): Binicilik Federasyonunca tanınmış ve yarışmanın düzenlenmesini ve
sorumluluğunu üstlenmiş olan kurulları,
ı) Kayıt (Angajman) : Yarışmaya katılacak atların kayıt işlerini,
i) Kategori: Yarışmanın hangi binici veya at sınıfı için düzenlendiğini,
j) Sezon: 01 Ocak - 31 Aralık dönemini kapsayan tarih aralığını,
k) Binici: 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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ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Engel Atlama Yarışmaları Sınıf, Tür ve Esasları
Engel Atlama Yarışması
MADDE 5 – (1) 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 dâhilindeki hissiyat ve becerisini ortaya çıkaran bir
yarışmadır.
Yarışma Sınıfları
MADDE 6 –
(1) Ulusal Genel Yarışma Sınıfları:
Türkiye’de düzenlenecek ulusal yarışmalar aşağıdaki tabloda belirtildiği üzere beş ayrı sınıfta yapılır.
Tabloda belirtilen en fazla yükseklik o yarışma döneminde yapılacak en yüksek yarışmayı ifade eder.
Aynı dönemde daha az yüksekliklerde yarışmalar düzenlenebilir.
TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU
YARIŞMALAR
AÇIKLAMA
YARIŞMALAR
UEA1*
UEA2*
UEA3*
UEA4*
En fazla Yükseklik cm
60-110
120
130
135-140
Angajman Ücreti

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

At Bakımına Katkı

İsteğe Bağlı

İsteğe Bağlı

İsteğe
Bağlı
İsteğe
Bağlı

İsteğe
Bağlı
Min
5.000TL

UEA5*
145+
İsteğe Bağlı
Min
20.000TL

Görevli Sayıları
3
3
1
1
1
4
2

Hakem Sayısı**
3
3
4
4
Saha Komiser Sayısı
3
3
3
3
Veteriner Sayısı
1
1
2
2
Parkur Tasarımcısı
1
1
1
1+Yardımcı
Yarışma Sekreteri
1
1
1
1
Saha içi çalışan Sayısı
4
5
5
6+
Ambulans Sayısı
2
2
2
2
Ses Düzeni
Var
Var
Var
Var
Var
Kupa,Kurdela,Madalya
Var
Var
Var
Var
Var
 Stajyer hakemler tecrübe kazanmaları için ek görevli olarak MHK tarafından
görevlendirilebilirler.
 Havuz engel kullanılacak yarışmalarda tasnif hakem heyetine bir adet fazla hakem atanması
gerekir.
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(2) Özel Yarışma Sınıfları ve Uygulaması:
Sıra
No

Yarışma Adı

1
2
3
4

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

6

Uygulama

Optimum Zaman ve Hunter
Seat Yarışmaları
Master

Tüm Biniciler için düzenlenen yarışmadır.
Yalnız 110 cm kadar olan yükseklikler için
düzenlenir.
Genç, Yetişkin ve Usta biniciler için düzenlenen
yarışmadır.

Yarışma Esasları
MADDE 7 – (1) Bu ve devam eden maddelerde özel olarak düzenlenmiş esaslar dışında kalan her konuda
FEI Engel atlama yönetmeliği uygulanır. Yarışmalarda, parkurlara konulacak engellerin azami ölçüleri ile
süratleri aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:
Sıra
No
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 m/dk

11

140 cm

160 cm

12

145 cm

160 cm

350 cm
350-400
cm
400 cm

13

150 cm

170 cm

450 cm

400 m/dk

Sürat

375-400 m/dk
375-400 m/dk

Parkur planlayıcısı parkurlara azami ölçülerde FEI Yönetmeliği belirtilen miktarda engel yerleştirebilir.
Her parkur için öngörülen engel sayısı yarışma programında belirtilir. Bardispa engeli genişliği,
yüksekliğinin 30 cm fazlası kadar olabilir. Yukarıdaki tablo dışında yapılacak yarışmaların yükseklik
azami genişlik ve sürat detaylarını parkur planlayıcısı FEI yönetmeliklerine göre belirler.
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Uygulanacak Baremler
MADDE 8 – (1) Düzenleyici Kurum yarışmaların baremlerini tespit etmekte serbesttir ancak 100 cm’ye
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.
Elenme
MADDE 9 – (1) Genel kural olarak yarışma sırasında 2 kez ret yapan binici elenir. Ancak 110 cm ve altı
yükseklikteki yarışmalarda düzenleyici kurumun talebi ve Başhakemin onayı ile 3 ret hakkı tanınabilir.

Tasnif ve Tasnif Dışı Koşma Şartları
MADDE 10 – (1)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 dâhil)
ayrı tasnif edilmesi zorunludur.
(2) Tasnif dışı koşmak isteyen biniciler derecelendirmeye tabi tutulmadan Türkiye Şampiyonası ve Özel
Unvan yarışmaları hariç istedikleri yarışmaya, yarışma için tespit edilen kaydiye ücretini yatırmak
koşuluyla girebilirler. “Kategorisi uygun olmayan biniciler pony/atın eğitimi amaçlı tasnif dışı
katılabilirler.” 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.
Binici ve At Kategorileri
MADDE – 11
(1) Binici Kategorileri ve Kategori Yükseltme/Düşürme Esasları
EN FAZLA
Yükseklik
(cm)

YAŞ

YETİŞKİN PRO
YETİŞKİN
25 YAŞ ALTI
GENÇ YETİŞKİN
GENÇ
YILDIZ
YENİ BİNİCİ.
VETERANLAR
KADINLAR*
(Kendi kategorileri için düzenlenen
yarışmalara katılabilir)
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22+
22+

140

16-25

145

16-21
15-18
12-14
10 +
+45 BAYAN
+49 ERKEK

145
140
130
110

15+

130

EN AZ
Yükseklik
(cm)

120

130
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 Yetişkin Pro (YP) Biniciler;
- YP Kategori Şampiyonası 145 cm koşulur.
- Yetişkin Pro Biniciler minimum 120 cm yarışmaya girip derecelendirilebilir. 4 yaş at ile 90110 cm 5 yaş at ile 100-120 cm’e, 6 yaş ile 110-130 cm’e girebilir. Bunun haricinde 120
cm’den küçük her yarışmaya tasnif dışı katılırlar.
- Yetişkin Pro binici en az 2 sene boyunca 140 cm ve üzeri yarışma koşmadığı takdirde
Federasyona dilekçe verip tekrar yetişkin kategorisine inebilir.
 Yetişkin Biniciler;
- Maksimum 140 cm yüksekliğindeki yarışmaları koşabilirler.
- Yetişkin Kategori Kupası 130 cm koşulur.
- Yetişkin biniciler iki yıl içerisinde beş adet 135 cm veya 140 cm yarışmayı 0-8 ceza ile
tamamlarsa Yetişkin Pro kategorisine geçebilir.
 25 Yaş Altı Biniciler;
- 16 yaşına girdikleri yılbaşından 25 yaşına girdikleri senenin sonuna kadar bu kategoride
yarışabilirler. Maksimum 145 cm yarışma koşabilirler. 25 Yaş Altı Kategorisi Şampiyonası
135-140 cm koşulur.
 Genç Yetişkin Biniciler;
- 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 Yetişkin Biniciler Kategorisi Şampiyonası 135-140 cm koşulur.
 Genç Biniciler;
- 14 yaşına girdikleri yılbaşından 18 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 Kategorisi Şampiyonası 130 cm koşulur.
 Yıldız Biniciler
- 12 yaşına girdikleri yılbaşından 14 yaşına girdikleri senenin sonuna kadar bu kategoride
yarışabilirler.
- Yıldız Biniciler beş kere 0-8 ceza ile 120-125cm yarışlarını tamamladıklarında TBF’e dilekçe
vererek 130 cm yarışma koşabilirler. Yıldız biniciler isterlerse minimum 100 cm den başlamak
üzere 6 yaş ve üstü pony ile Engel Atlama yarışmalarına katılabilirler.
- Yıldız Biniciler Kategorisi Şampiyonası 120 cm koşulur.
 Yeni Biniciler / Başlangıç Kategorisi
- Biniciliğe yeni başlayan ve ilk kez lisans alanlar yaşlarına bakılmaksızın Yeni Binici kabul
edilirler. Bu biniciler ilk beş yarışlarında 90 cm’den daha yüksek koşamazlar. Daha sonra
maksimum 110 cm dâhil yarışmaya girebilirler.
- Yeni binici lisansı 10 yaşına girildikten sonra alınabilir
- Bir binici ilk kez lisans aldığında yaş gözetmeksizin yeni binici olur. İki yıl süre ile yeni binici
kategorisinde koştuktan sonra binici otomatik olarak kendi yaşına uygun kategoriye yükselir.
Kategorisini yükseltmek isteyen yeni binicilerin; TBF Faaliyet programında yer alan beş 5
adet 100/105 cm yarışmayı 0/8 ceza ile bitirmiş olmaları ve dilekçe ile federasyona
başvurmaları gerekmektedir. Reşit olmayanların velilerinin muvafakatleri alınır.
ENGEL ATLAMA TALİMATI
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-

Yeni biniciler isterlerse 6 yaş ve üstü pony ile Engel Atlama yarışmalarına katılabilirler.
Yeni Biniciler Kategorisi Kupası 105 cm koşulur.

 Kadın Biniciler
- 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.
- Kadın Biniciler Kupası 120-125 cm koşulur.
 Veteran Biniciler
- Kadınlar 45 yaşına, erkekler 49 yaşına girdikleri yılbaşından itibaren bu kategoride düzenlenen
yarışmalara katılabilirler. Bu kategori sadece özel tasnif ile veteran kategorisi olarak açılan
yarışmalar için geçerlidir.
- Bu tasnif için düzenlenen yarışlar en yüksek 130 cm olabilir. Bir sene içinde 135 cm yarış
koşmuş biniciler veteran yarışına katılamaz.
- Veteran Biniciler Kupası 115 cm koşulur.
(2) At Kategorileri
 Genç atlar;
- 4 yaşlı at en fazla 110 cm
- 5 yaşlı at en fazla 120 cm
- 6 yaşlı at en fazla 130 cm
- 7 yaşlı at en fazla 145 cm koşabilirler
- Yıldız ve yeni biniciler 4 ve 5 yaşlı atla yarışmalara giremezler.
Türkiye’de Düzenlenecek Yarışmalar
MADDE 12 – (1) Federasyon sporcuların değişik sahalarda yarışmasını teşvik etmek ve katılımı
arttırmak amacı ile yarışma takvimi yapılırken aynı tarihlerde coğrafi olarak birbirine yakın kulüplerde
yarışma düzenlenmemesine, dikkat etmek zorundadır. Federasyon bu konuda düzenleme yapmaya
yetkilidir.
Yarışma Tanımları:
MADDE 13 –
(1) 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 Kupaları düzenlenebilir.
(2) Özel Unvan ve İsim Hakkı Yarışmaları:
Düzenlenmeleri ilgili makamın iznine bağlı aşağıda gösterilen yarışmalar “Özel Ünvan Yarışmaları”
olarak tanımlanır. Bunlar; Cumhurbaşkanlığı, 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 düzenlenir.
Bunların hiçbiri yılda bir defadan fazla düzen edilemez. Bu kupaların teknik koşulları her defasında
federasyonca saptanır.
(3) Atatürk Kupası:
Atatürk Kupası kendi özel talimatına göre yapılır.
ENGEL ATLAMA TALİMATI
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(4) İsmet İnönü Kupası:
İnönü Kupası kendi özel talimatına göre yapılır.
(5) 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.
(6) 5, 6, 7 Yaşlı Atlar Yarışmaları:
Yukarıda belirtilen yaşlarda genç atlar için müştereken veya her yaş için ayrı ayrı düzenlenebilen
yarışmalardır.
(7) Uluslararası Yarışmalar:
Federasyon kararı veya izni ile FEI tarafından onaylanarak yapılan yabancı binicilerin davet edilerek
katıldıkları yarışmalardır.
(8) 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.
Yarışma Düzenleyebilecek Kurumlar
MADDE 14 – (1) Federasyona ilaveten aşağıdaki kişi ve kuruluşlarda yarışma düzenleyebilir:
a. İl Temsilcilikleri:
İllerden
lisanslı
binicilerin
katılacakları,
Federasyonca
onaylanmış
yarışmalar
düzenleyebilecekleri gibi, başka illerden binici davet ederek de yarışma düzenleyebilirler. Kendi
bölgesine bağlı binicilik kulüplerinde il veya iller arası yarışmalar düzenleyebilirler. 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.
b. Kulüpler:
Kendi binicilerin katılacakları, Federasyonca onaylanmış yarışmalar düzenleyebilecekleri gibi,
başka illerden binici davet ederek de yarışma düzenleyebilirler.
c. Sponsorlar:
Sponsorlar, adlarına düzenlenmesini istedikleri yarışmalarla ilgili giderlerin tümünü veya bir
kısmını karşılamak taahhüdünde bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. Federasyon onayı ile
adlarına yarışma düzenleyebilirler.
d. Organizatörler:
Her türlü etkinlik yapma becerisi ve tecrübesine sahip kurumsal veya şahsi organizatörler
Federasyon onayı ile yarışma düzenleyebilir.
Yarışma Angajmanları
ENGEL ATLAMA TALİMATI
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MADDE 15 – (1) Yarışmalara katılacak binici ve atlar hakem kuruluna "kayıt" (Angajman) ettirilmelidir.
Kayıtlar Federasyon Web sitesinden online olarak yapılır. Federasyon manuel kayda müsaade edebilir.
Kaydı yapılmamış binici ve at yarışmaya alınmaz. Hatalı yapılmış kayıt görülürse geçersiz kabul edilir.
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 değiştirilmesi 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 Şampiyonası, Türkiye Kupası ve özel unvan yarışmalarında aynı binici adına en çok iki at
kayıt ettirilebilir. Diğer yarışmalara her binici üç atla katılabilir. Özel yarışmalar kendi talimatına göre
düzenlenir.
(6) Yarışmaya kayıt edilmiş atların yarışma alanına girmeleri giriş sırasına göre düzenlenir. 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 organizasyon komitesi veya yarışma
direktörünün 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 yarışmadan sildirebilse de, OK veya
yarışma direktörü ve hakem heyetinin onayı olmaksızın daha önceden bir yarışmaya angajmanı
yapılmamış bir atı yarışmaya sokamaz.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Hüküm Bulunmayan Haller
MADDE 16 – (1) Bu Talimatta hüküm bulunmayan hallerde Federasyon Ana Statüsü ve Genel Yarışma
Talimatı ile FEI Kuralları ve Uluslararası Engel Atlama Yarışma Yönetmeliği uygulanır.
Yürürlük
MADDE 17- (1) Bu Talimat, Bakanlık internet sitelerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı yürütür.
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