
SPORTİF SOSYAL DANSLAR ARJANTİN TANGO SHOW KATEGORİSİ TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI YARIŞMA TALİMATI 

 

 

 

AMAÇ : 

Bu yarışma talimatının amacı; Türkiye’de yapılan ulusal veya uluslar arası Arjantin Tango 

Gösteri Tango Kategorisi yarışmalarının yarışma talimatında yazılı olan kurallara uygun 

olarak yönetilmesi ve bununla ilgili yapılacak olan organizasyonların esas ve usullerini 

belirlemektir. 

 

 

KAPSAM: 

Bu yarışma talimatı yarışmalarda yer alan tüm sporcuları, antrenörleri, hakemleri, spor 

kulüplerini ve diğer tüm görevlileri kapsar. Bu kurallar, yurt içinde yapılacak TDSF’nin 

onayladığı veya izin verdiği tüm A. Tango yarışma etkinlikleri, organizasyonları için 

geçerlidir. 

 

 

TANIMLAR 

Bu yarışma talimatında adı geçen : 

A. Tango  Arjantin  Tango disiplininde anılan üç dansı içinde barındıran spor branşını, 

Sporcu  TDSF’den sporcu lisanslı olanların veya uluslar arası herhangi bir 

federasyonda lisanslı olan ve yarışmacı olarak kayıtlı olan kişiyi, 

Yarışmacı   Ulusal veya uluslar arası herhangi bir federasyonun düzenlediği yarışmalara 

katılan sporcu / kişiyi,  

Yarışmacı Çift  Bir erkek ve bir kadın sporcudan oluşan takımı, 

Karma uyruklu Çift İki farklı uyruktan oluşan çifti, 

Yarışma  Yarışmacıların performanslarının değerlendirilmesi amacıyla yapılan ve 

yarışmacıların, resmi yetkililerin, görevlileri, izleyicileri bir araya toplayan organizasyonu,  

Etap  Belirli bir sporcu branşının sporcular veya kulüplerin katılımıyla en az iki 

organizasyonu olan ve sırasıyla yapılan yarışma dizisinin bir aşamasını,  

Heat  Tek seferde aynı pistte yarışıp hakemler tarafından değerlendirilen yarışmacı grubunu, 

Tur  Bir yarışma esnasında her bir elemeye ve final bölümüne verilen isim,  

Klasman   Yarışmacı sporcuları dans seviyesine göre dans sınıflandıran yarışma düzenini, 

Antrenör  Dans sporcularının yetiştirilmesinde fiziksel ve ruhsal eğitimden sorumlu olan 

TDSF onaylı antrenör belgesine sahip kişiyi, 

Resmi Yetkililer  TDSF üyesi olan başhakem, hakem, masa hakemleri, gözlemci hakem, 

hakem heyeti, yarışma organizatörü, yarışma yönetmeni, müzik direktörü (DJ), kulüp 

yetkilileri ve diğer görevli resmi kişileri ve idarecileri 

Lisans   Her türden dans sporları yarışmalarına sporcuların girebilmesi için 

sahip olması gereken ve TDSF tarafından kulüpleri adına veya ferdi olarak düzenlenen her 

sene vize edilmesi gereken resmi belgeyi, 

Sezon   Bir önceki yılın 01 Ekim tarihi ile bir sonraki yılın  30 Eylül tarihleri arası 

dönemine denk gelen 12 aylık süre aralığını ifade eder, 

WDSF   World Dance Sport Federation/Dünya Dans Sporu Federasyonunu, 

TDSF    Türkiye Dans Sporları Federasyonunu,  

Teknik Kurul  TDSF A. Tango branşının Teknik Kurulunu ifade eder,   

Hakem Kurulu TDSF A. Tango branşının Merkez Hakem Kurulunu ifade eder. 

 

 

 

 

 

 



 

YARIŞMALAR : 

 

1 - Türkiye Şampiyonası (Yaş gruplarına göre Açık Yaşıma) 

2 - Federasyon Kupası (Yaş gruplarına göre Açık Yarışma) 

3 - Özel Yarışmalar (Kamu, kurum, kulüp, organizasyon şirketleri ve diğerleri tarafından 

düzenlenen yarışmalar)   

  

 

Tablo-1 

YAŞ GRUPLARINI BELİRLEME VE KATEGORİLER 

 

YAŞ GRUBU YAŞ SINIRI  KATEGORİSİ 

Minikler Yıl olarak 11 yaşını 

doldurmuş veya daha küçük 

olanlar 

Minikler Yaş Kategorisi 

Yıldızlar Yıl olarak 12,13,14,15 yaşını 

doldurmuş olanlar 

Yildizlar Yaş Kategorisi 

Gençler Yıl olarak 16,17,18 yaşını 

doldurmuş olanlar  

Gencler Yaş Kategorisi 

Yetişkinler 18 yaş üzeri 36’dan gün 

almamış olması 

Yetişkinler Yaş Kategorisi 

 

Büyükler 

36 yaş ve üzeri Büyükler Yaş Kategorisi 

 

1- Yaş gruplarının belirlenmesinde sporcuların doğdukları yıl esas alınır doğum ay ve günleri 

dikkate alınmaz. 

2- Yaş gruplarına göre uyumlu olan çiftler kendi yaş gruplarında yarışabilirler. 

3- Yetişkinler yaş grubundan bir sporcunun partneri büyükler yaş grubu kategorisinde ise 

yetişkinler kategorisinde yarışırlar. 

4- Büyükler ve gençler yaş gurubundan olan çiftler, dilerler ise Yetişkinler Kategorisinde 

yarışabilirler ancak bu guruptan girmeleri halinde kendi yaş gurubundan yarışamazlar. 

 

Yarışmacı çiftler hangi değişik yaş gruplarına göre hangi yaş grubunda yarışabilir. 

A- Minikler yaş grubu 

a) Minikler + Minikler birlikte çift olarak yarışabilir 

B- Yıldızlar yaş grubu 

 a) Yıldızlar + Yıldızlar birlikte çift olarak yarışabilir 

b) Yıldızlar + Minikler iki ayrı yaş grubundakiler birlikte çift olarak yarışabilir  

C- Gençler yaş grubu 

 a) Gençler + Gençler birlikte çift olarak yarışabilir 

 b) Gençler + Yıldızlar iki ayrı yaş grubundakiler birlikte çift olarak yarışabilir 

D- Yetişkinler Yaş grubunda 

 a) Gençler + Yetişkinler iki ayrı yaş gurubundakiler birlikte çift olarak yarışabilir 

 b) Yetişkin + Yetişkin birlikte çift olarak yarışabilir 

 c) Yetişkin + Büyükler iki ayrı yaş gurubundakiler birlikte çift olarak yarışabilir 

 d) Gençler + Gençler dilerler ise Yetişkinler Kategorisinden yarışabilirler ancak bu 

 guruptan girmeleri halinde kendi yaş gurubundan yarışmaya giremezler. 

 e) Büyükler + Büyükler dilerler ise Yetişkinler Kategorisinden yarışabilirler ancak bu 

 guruptan girmeleri halinde kendi yaş gurubundan yarışmaya giremezler. 

E- Büyükler yaş grubunda  

a) Büyükler + Büyükler birlikte çift olarak yarışabilir. 

 

 

 



SPORCULARIN UYMASI GEREKEN ANA KURALLAR  

*Sporcular yarışma guruplarını ve yarışma zamanlarını yarışma komitesinin, yarışma 

tesisinde ilan edeceği materyal veya anonslardan takip ederek öğrenmek yükümlülüğündedir. 

*Sporcular Eleme turları esnasında, zorunlu kalırlarsa Başhakemin bilgisi dahilinde kostüm 

değiştirebilirler. 

 

* Gösteri kategorisinde toplu dans yapılmaz, bütün yarışma yarışmacıların kendi müzik 

seçimleri ve kendi koreografilerinde yapılır. 

 

* Yarışmacı çiftler ile ilgili tüm uyarılar sporcuların antrenörüne veya temsil ettikleri kulüp 

yetkilisine yöneltilir.  

 

* Kural ihlali Final turunda yapıldığı takdirde, kural ihlalinde bulunan çift o turda son sıraya 

yerleştirilir.  

 

* Başhakemin kararı nihaidir. 

 

 

YARIŞMALARA KATILIM 

Yarışmalara Türkiye Dans Sporları Federasyonunca tescil edilmiş ve vizesini yaptırmış 

kulüpler ile aynı yıl vizeli lisanslı sporcular katılabilirler. 

 

 Türkiye Şampiyonası ve Federasyon kupası yarışmaları açık yarışma olup ferdi 

lisanslı sporcularda katılabilirler. 

 Kulüplerarası Yarışmalara katılacak çifti oluşturan sporcuların her ikisinin de aynı 

kulüpten TDSF sporcu lisansı olması gerekmektedir.( Katılım yılı itibariyle 

kulüplerin ve sporcuların TDSF ’ye vizelerini yaptırmış olmaları gerekmektedir. )  

 Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almamış 

olması, 

 

 Yabancı uyruklu sporcular için; Tüm yasal işlemlerini tamamlamış olan yabancı 

uyruklu sporcular ancak T.C. vatandaşı olan bir partner ile yarışmaya katılabilir.  

 

 Çifti oluşturan sporcuların her ikisi de yabancı uyruklu olmaları halinde yarışmaya 

katılamayacaklardır 

 

YARIŞMA MÜZİKLERİ 

 

Yarışmanın müzikleri yarışmacılar tarafından seçilir. Kendi müziklerini seçen 

sporcular aşağıda yazılı kurallara uygun olarak müziklerini CD, flash disk olmak üzere iki 

ayrı formatta temiz okunacak şekilde  kayıt yaptırırlar ve yarışmadan önce lisans işlemleri 

yapılırken yetkililere teslim ederler ve kontrolünü yetkililer ve DJ ile birlikte yaparlar. 

 

Müziğin 4 dakikayı geçmemesi zorunludur. 

  

YARIŞMA KURALLARI VE YAPILIŞ 

 

1. Arjantin Tango Gösteri Kategorisi yarışmaları eleme ve final turlarından oluşur. 

2. Eleme turlarında tur sayısı katılımcı çift sayısına göre belirlenir. Final turu 8 çiften 

oluşmaktadır. 8 veya daha az çiftin katılımı olduğu yarışmalarda direk final turu 

yapılır. 9-20 arası çiftin olduğu yarışmalarda 1 yarı final turu ve 1 final turu yapılır, 

final turu 8 kişiden (eşitlik durumları hariç) oluşmaktadır. 21 ve üzeri çiftin katılımı 

olduğu durumlarda 1 eleme turu, 1 yarı final turu ve 1 final turu yapılır. Yarı final turu 



20 kişi ve final turu 8 kişiden (eşitlik duruları hariç) oluşmaktadır. Ancak yarışmanın 

süresi göz önüne alınarak yarışma günü Teknik Kurul tarafından eleme, yarı final ve 

final turu katılımcı sayılarında değişiklik yapılabilir. 

3. Yarışmanın açılabilmesi için en az üç (3) çiftin olması zorunludur. Az olması 

durumunda bir alt veya bir üst yaş grubu içinde yarışırlar. Bir alt veya bir üst gurupta 

da yeterli sayı olmaz ise yarışma kategorisi açılmaz. 

4. Eleme turlarında 2 yarışmacı çifte eşitlik olduğu takdirde, eşit derece alan çiftler bir 

üst tura dahil edilir. 3 veya daha fazla çifte eşitlik olması halinde, eşitlik alan bu 

yarışmacılar tekrar yarıştırılır ve yarı final ve final katılımcı sayılarına eşitlenir. 

5. Final turu 8 çiften oluşmaktadır. Ancak yarı finalden final turuna geçerken eşitlik 

durumu olur ise maksimum 9 minimum 5 çift ile final yapılacak şekilde eleme yapılır. 

6. Yarışma yönetmeni, bir üst tura çıkmaya hak kazanmış çiftleri zamanında 

bilgilendirmek zorundadır. 

7. Final turu en az 5 en fazla 9 çiftten oluşabilir. 

8. Final turunda çiftler derecelendirilir. Birinci, ikinci, üçüncü…En yüksek derece 

birinciliktir. 

9. Skating sistemi kullanılır. 

10. Final turunda açık oylama yapılmaz. 

11. Yarışma sıralaması bilgisayar veya Başhakem tarafından rastgele veya kura ile 

belirlenir. 

 

 

TDSF Arjantin Tango Gösteri Kategorisi Yarışma Bilgilendirmeleri  

 

 Yarışma için başvurusu kabul edilmiş sporcular, yarışmanın süresi ve 

sonuçlandırılması göz önüne alınarak eleme gruplarına ayrıştırılırlar. 

 Yarışmalara katılacak sporcular için son başvuru tarih ve saati TDSF tarafından resmi 

yayın organlarında yayınlanır ve bu süreden sonra yarışmacı kabul edilmez. 

 Sporcular, daha önce TDSF tarafından açıklanmış olan yarışma tesisinde yarışma 

başlamasından en geç bir saat önce yarışma ile ilgili tüm kayıt işlemlerini tamamlamış 

olmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde yarışmaya katılımları iptal edilir. 

 Sporcular kayıt sırasında, gerekli tüm lisans, bilgi ve belgeleri eksiksiz tamamlamış 

olmakla yükümlüdürler. 

 Sporcular yarışma gruplarını ve yarışma zamanlarını yarışma komitesinin, yarışma 

tesisinde ilan edeceği materyal veya anonslardan takip ederek öğrenmek 

yükümlülüğündedir.  

 Her sporcu, kendi yaş grubunda ve zamanında yarışır. Yarışma komitesinin resmi 

onayından geçmeyen grup ve zaman değişiklikleri dışındaki değişiklikler göze 

alınmaz ve sporcu yarışma dışı tutularak o yarışmaya ait tüm kazanımları iptal edilir. 

 Tüm sporcular TDSF tarafından belirlenen yarışma kurallarına uygun kılık, kıyafet ile 

yarışmak zorundadırlar. Aksi takdirde yarışmaya katılım haklarını kaybederler ve o 

yarışmadaki tüm kazanımları iptal edilir. Ancak koreografiye uygun özgün bir kıyafet 

var ise mutlaka yarışma esnasında Baş Hakeme gösterilerek onay alınmalıdır. Bu 

şekilde kıyafette değişiklik yapılabilir. 

 Sporcular yarışma salonunda, yarışma öncesi ve sonrasında kendilerine ayrılan yerler 

dışında bulunamazlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YARIŞMA YERİ : 

 

Yarışma yerlerinin son onayı TDSF tarafından verilir. 

Yarışma yeri bay ve bayanlar için ayrı ayrı soyunma odalarına ve tuvaletlere sahip 

olmalıdır. 

Seyircilerin yarışmanın güvenliğini zedelemeyecek şekilde oturulması ve sporcuların 

soyunma odaları, hazırlık alanları vb. mekanlara ulaşımının kontrol altına tutulması ve 

gerektiğinde engellenmesi gereklidir. 

Dans pisti, seyircilerin izlemelerine en uygun şekilde konumlandırılmalıdır. 

Dans pisti ile hakemler arasında hiçbir engel olmamalıdır. Dans pisti etrafından 

hakemlerin dolaşımını engelleyecek bir düzenek olmamalıdır.  

Yarışma salonunun zemini mutlaka ahşap olmalıdır. 

Dans pisti en az 50  metrekare barındıracak şekilde olmalıdır. 

Zemin uygun sertlikte olmalı ve ayakkabı topukların batmasını engellemelidir. 

Zemin uygun kayganlıkta olmalı ve sporcuların hareketlerini sağlıklı bir biçimde 

yapmalarını sağlamalıdır. 

Gerek yarışma yerinin genelinde gerekse dans pistinde, sporcu, hakem veya diğer 

görevlilerin yaralanmasına sebebiyet verecek aksaklıklar olmamalıdır. Önemsiz riskler 

mutlaka sporcu, görevli ve seyircilere ilan edilmelidir. 

Dans pisti mümkün olduğunca kare veya daire şeklinde düzenlenmelidir. Dikdörtgen 

olarak hazırlanmış pistler de mümkün olduğunca kare ölçülerine yakın olmalıdır. 

 

 

DİSKALİFİYE ETME DURUMLARI: 

 

* TDSF A. Tango Kıyafet Yönetmeliğini  ihlal eden sporcular, 

* Yarışma düzenini olumsuz etkileyebilecek uygunsuz davranışlarda bulunan sporcular 

(hakemlere veya diğer sporculara veya seyircilere karşı fiziki veya sözlü saldırıda bulunan 

sporcular), Başhakem tarafından yarışmadan diskalifiye edilebilirler. 

* Bir çift diskalifiye edildiğinde o anki sıralamada arkasından gelen çift diskalifiye edilen 

çiftin derecesini alır ancak onun bulunduğu yeri alamaz ve yarışmaya onun yerinden 

devam edemez. 

 

 

 

Arjantin Tango dans disiplininde uyulması gereken açıklamalı bilgiler:  

 

 Müzikle uygun tempoda yürüyebilmek 

 Pistin dans dönüş yönüne uymak 

 Paralel ve çarpı sistemde beraber yürüyebilmek  

 Paralel ve çarpı sistemde temel adım ve çeşitlemeleri  

 Dairesel temel adım 

 Ocho Cortado 

 Aktif-Pasif uygulamaları 

 Bayanı kapalı çarpıdan (krostan) öne, yana ve arkaya çıkartarak yürümeye devam 

edebilmek 

 Bayanın geri ve öne çapraz yürüyüşleri 

 Ön ve geri sekizliler(ocho’lar) 

 Basit gancho uygulamaları 

 Bayanın ayağını kesmeler (parada’lar), sandviç vb. uygulamaları. 

 Dönüş ve yürüyüş sırasında bay-bayan için sürükleme (barrida) uygulamaları 

 Bayanın, erkeğin sağına ve soluna tam dönüş (giro) uygulamaları 

 Paralel ve çarpı sistemlerde sacadalar  

 Bay ve bayanın çeşitli sacada uygulamaları 



 Geliştirilmiş gancho uygulamaları 

 Kapalın tutuşta yürüyebilmek 

 Volcada uygulamaları 

 Colgada uygulamaları  

 Enrosque uygulamaları  

 Bayanın açık ve kapalı tutuşta süslemeleri 

 Suspansiyonlar 

 Voleo’lar(dairesel ve lineer) 

 Interruptions (sakadalarda veya sakadasiz) 

 Traspie 

 Yön değiştirmeler 

 Karşılamalar 

 Müzikalite 

 Akıcı kombinasyonlar 

 Soltadalar (Tutuşun kırılması) 

 High Lift: Sporculardan birinin leğen kemiğinden itibaren ayak parmaklarına 

kadar olan herhangi bir noktasının, partnerinin omuz hizasını geçtiği hareket veya 

figürdür. 

 Lift:  Dansçının her iki ayağının aynı anda  yerden kalktığı ve icrası sırasında 

partnerin fiziksel desteğinin alındığı hareket veya figürdür.   

 Low Lift: Ayağın omuz hizasını geçmediği liftler. 

 Akrobatik Hareketler:  Vücudun sagital ve ya frontal düzlemde döndüğü 

hareketlerdir. Parande, çember gibi... 

 Dans estetiği 

 Yukarıdaki uygulamaların birleştirilmesi ile elde edilen kombine uygulamalar 

 Her klasda yukarıdaki uygulamalarla akıcı şekilde dans etmek 

 

Tüm Sporcular Yarışmalarda Aşağıdaki Noktalarda Değerlendirilirler; 

 

 Tüm teknik kurallara uymak 

 Duruş 

 Tutuş 

 Zarafet 

 Dans yönüne uyabilmek 

 Çarpışmayı engelleyici şekilde dans edebilmek 

 Dans alanı sınırlarında kalabilmek 

 Yarışmaya özel olarak açıklanmış kurallara uymak 

 Kendisinin ve diğer sporcuların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmadan dans 

edebilmek  

 Dans alanında akıcı şekilde dans edebilmek 

 Ritim ile dans edebilmek 

 Melodi ile dans edebilmek 

 Partneriyle uyumlu olmak 

 Sporcu ahlakı ve kurlarına uygun dans etmek 

 Yaratıcılık 

 Kompozisyon  

 Koreografi düzeni 

 Kostüm uygunluğu 

 

 

 

 

 



İTİRAZLAR 

 

İtirazlar müsabaka serisi bitmeden itiraz ücreti olan 300,00 TL ve itiraz dilekçesi ile 

birlikte Başhakeme yapılır. İtiraz anında değerlendirilerek sonuçlandırılır. Diğer seriye itirazın 

değerlendirilmesi sonucunda geçilir. İtirazcının haklı olması halinde itiraz ücreti iade edilir. 

Aksi takdirde Federasyon hesabına aktarılır. 

 

 

 ÖDÜL 

 

Yarışmada derece alan ilk 3 sporcu kupa ve madalya ile ödüllendirilir. 

 

 

 MALİ KONULAR 

               Sporcu, idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. 

 

 KAYITLAR 

 

a)Yarışma zamanı TDSF resmi internet sitesinden( www.tdsf.gov.tr ) adresinden 

duyurulacaktır. 

b) Yarışma kayıt yaptıracak bütün sporculardan kişi başı 25,00 TL alınacaktır. 

 

 

 

 

 

PROGRAM VE EKLENECEK KONULAR  

 

 

Yarışma programı ve açıklanması gereken konuların duyurusu TDSF resmi internet 

sitesinden (www.tdsf.gov.tr) duyurulacaktır. 

Bu talimatta yer almayan hususlarda karar verme yetkisi Türkiye Dans Sporları 

Federasyonuna aittir. 

  Lisans, Yarışmadan Ayrılma, Törenler, Isınma Turları, Cezalar ve Raporlar 

    TDSF mevzuatında yer alan Yarışma Talimatnamesi’ndeki ilgili maddeler geçerlidir. 

 

    KIYAFET 

    Yarışmalarda kabul edilir kıyafet kuralları yaş grubuna ve etik değerlere uygunluk          

göstermek zorundadır. Aksi durumda sporcu diskalifiye olur. Yarışmalarda TDSF A.TANGO 

kıyafet talimatı geçerlidir. TDSF A.TANGO Kıyafet Talimatına Bakınız. Ancak koreografiye 

uygun özgün bir kıyafet var ise mutlaka yarışma esnasında Baş Hakeme gösterilerek onay 

alınmalıdır. Bu şekilde kıyafette değişiklik yapılabilir. 

 

http://www.tdsf.gov.tr/
http://www.tdsf.gov.tr/

