TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU
YARIŞMA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları
Federasyonu kurallarına uygun olarak yönetilmesini, bununla ilgili çeşitli organizasyonların
yapılmasındaki esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2- Bu talimat, yurtiçinde ve yurtdışında yapılacak uluslararası nitelikli organizasyonlar
ve yurtiçinde yapılacak yarışmalar ile Türkiye Dans Sporları Federasyonu yetkili organlarını, idarî
teşkilatını, federasyonun düzenlediği her türlü yarışmalarda yer alan tüm sporcu, antrenör, spor kulüpleri
ve diğer görevlileri kapsar.
Dayanak
Madde 3- Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9.maddesi 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları
Çerçeve Statüsü ile 15.05.2007 tarih ve 26523 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta adı geçen;
Bakanlık
:Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu
Bakanlığı,
Genel Müdürlük
: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür
: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
Federasyon
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanlığını,
Federasyon Başkanı
: Türkiye Dans Sporları Federasyonu Başkanını
İl Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
İl Müdürü
: Gençlik ve Spor İl Müdürünü,
İlçe Müdürlüğü
: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü
İl Temsilcisi
: Federasyon İl Temsilcisini,
Yarışma
: Federasyon, il temsilcilikleri ile özel kuruluşlar tarafından
yapılan yarışmaları,
Federasyon Temsilcisi
: Federasyonca organizasyonlarda görevlendirilen kişiyi,
IDSF
: Uluslar arası Dans Sporu Federasyonunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Yarışma Düzenleme Yetkisi
Madde 5- (1) Federasyona bağlı tüm branşlarda yarışmalar düzenlemek, denetlemek
ve sonuçlarını tescil etmek yetkisi Federasyona aittir. İllerde İl Müdürlüklerince düzenlenecek
yarışmaların denetlenmesi Federasyon tarafından yapılır.
(2) Diğer Resmi kurum ve özel kurumlar ile kulüplerce dans yarışmaları
düzenlemek, Federasyonun iznine bağlıdır. Yarışmaların denetim ve onay yetkisi
Federasyona aittir.
(3) Silahlı Kuvvetler hariç diğer resmi ve özel kurumlar ile kulüpler, yurtiçi
ve yurtdışı her türlü yarışmaya katılabilmek için Federasyonun görüş ve iznini almak
zorundadırlar.
(4) IDSF ve bu kuruluşa üye ülke kuruluşlarınca düzenlenecek uluslararası
yarışmalara Milli Takım düzeyinde katılacak, sporcu, antrenör, hakem ve idareci belirleme
yetkisi tümüyle Türkiye Dans Sporları Federasyonuna aittir. Bu yetki hiçbir şekilde
devredilemez.
Yarışma Dönemi
Madde 6- (1) Dans sporları yarışma sezonu tüm branşlarda her yılın 01 Ekim
tarihinde başlar ve 30 Eylül tarihinde sona erer. Bu dönem içinde Federasyon yönetim kurulu
kararı ile işlerlik kazanan Federasyon faaliyet programı uygulamaya girer. İl faaliyet
programları Federasyon tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.
Yarışmalara katılacak kulüpler ve katılma koşulları
Madde 7- (1)Yarışmalara katılacak kulüplerin Federasyonca tescil edilmiş olmaları,
tescil edilmiş kulüplerin, faaliyetlere katılma istemlerini bildirmeleri ve istemlerinin kabul
edilmesi gerekir.
Yarışmalara katılacak sporcularda aranacak koşullar
Madde 8-Yarışmalara katılacak sporcularda aşağıda belirtilen koşullar aranır:
a- Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o dönem için vize edilmiş dans sporları
sporcu lisansı bulunması,
b- Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almamış
olması,
Yarışma Çeşitleri
Madde 9- Dans sporları yarışma çeşitleri 2 çeşittir.
a) Resmi Müsabakalar
b) Özel Yarışmalar
Resmi Müsabakalar IDSF kuralları dahilinde yapılır.
Yarışma Müfredatları:
Madde 10- Yarışmalar zorunlu ve serbest müfredat ile yapılır. Hangi branş ve
kategoride zorunlu müfredat yapılacağı ilgili teknik kurullarca belirlenir ve yönetim
kurulunca onaylanarak sezon başında duyurulur. Gerekli görüldüğü taktirde teknik kurullar
sezon içinde değişiklik yapabilirler.

Kategoriler:
Madde 11- Uyulması gereken kategoriler branşların teknik kurullarınca hazırlanacak
ve Federasyonun web sitesinde yayınlanacak Yarışma Talimatı duyurulur..
Yarışma Şekilleri:
Madde 12- Yapılacak yarışma şekilleri branşların teknik kurullarınca hazırlanacak
ve Federasyonun web sitesinde yayınlanacak Yarışma Talimatı ile duyurulur.
Değerlendirme ve Sıralama
Madde 13- Sporcuların yarışmalarda hangi sistemde değerlendirileceği ve nasıl
sıralanacakları ile puanlama tabloları branşın teknik kurulunca hazırlanacak ve Federasyonun
web sitesinde yayınlanacak Yarışma Talimatı duyurulur.
Lisans
Madde 14- Her türden Dans sporları yarışmalarına Sporcu, Lisans, Tescil, Vize,
Transfer ve Kulüp Tescil Talimatına göre kulüpleri adına yada ferdi olarak lisans almış
sporcular vizeli lisansla katılmak zorundadır. Sporcu lisansının dışında hiçbir belge ile
yarışmalara katılamaz. Lisanslar yarışma başlamadan önce kayıt onay sırasında yarışma
yönetimine teslim edilir. Yarışma sonuna kadar lisanslar yönetimce muhafaza edilir.
Yarışmadan Ayrılma
Madde 15- Yarışmalara katılan sporcular, sebep göstermeksizin ayrılmaları
durumunda yarışmadan diskalifiye edilirler.
Yarışma Organizasyonu
Madde 16- Dans sporları yarışmalarının organizasyonu organizasyon kurulu
tarafından yürütülür.
Organizasyon Kurulu
Madde 17- Ülke içinde yapılacak yarışmaların hazırlıklarını yapmak ile yükümlü bir
kuruldur.
Yarışma Yönetimi
Madde 18- Yarışmaların teknik, ulusal ve uluslararası kurallara uygun yönetilmesini
sağlamak üzere, başhakem, hakemler, yarışma yönetmeni ve bilgi işlem görevlilerinden
oluşan yarışma yönetimi belirlenir.

Baş Hakem ve Hakemler
Madde 19- Her branşın hakem kurulunca ilgili yarışma için yarışma baş hakemli ve
hakemleri belirlenir.
Yarışma Yönetmeni
Madde 20- Yarışmaların genel gidişini sağlamak ve yarışmalara katılan idareci,
antrenör, sporcu ve yarışma görevlilerinin sevk ve idaresini sağlamak üzere görevlendirdiği
kişidir. Yönetmen, başhakemden aldığı talimatlar doğrultusunda yarışmanın düzenini sağlar.
Yarışma yönetmeni gerekli gördüğünde kendisine yardımcı olmak üzere, salon yönetmeni,
grup yönetmeni ve müzik teknisyeni ve spiker ile gerekli gördüğü diğer hizmetler için yeterli
sayıda personel görevlendirir.

Bilgi İşlem Görevlisi
Madde 21- Yarışmaların puanlama sistemini düzenli olarak kaydetmek, sıralamak ve
derecelendirmek, sonucu ilan etmek üzere yarışma yönetmenine bağlı olarak bilgi işlem
görevlisi atanır.
Yarışma Düzeni:
Madde 22- Yarışmalarda branşın özelliğine göre aşağıdaki kurallar doğrultusunda
davranılır:
a- Yarışmalara açılış töreni ile başlanır. Açılış konuşması,istiklal marşı,saygı
duruşlarından sonra,önce hakemler yerlerine alınır. Hakemlerin yerlerine
yerleşmesinden sonra,yarışmaya katılacak sporcular ve antrenörleri müzik
eşliğinde yerlerini alırlar.
b- Yarışma yönetmeni,yarışma sahasının düzenini sürekli kontrol eder. Salon
düzenini bozanları uyarır; uyarısına rağmen aynı davranışı gösterenleri salon
dışına çıkartır.
c- Başhakem de yarışma düzenine aykırı davranışta bulunan sporcu ve antrenörleri
uyarır. Uyarıya rağmen aynı davranışı gösteren sporcu, antrenör ve idarecileri
salondan çıkartır. Gerekli görülmesi halinde bir raporla disiplin kuruluna sevk
edilmesi talebinde bulunabilir.
d- Yarışma yönetmeni, başhakemin de görüşü ile basın için ayrı yerler ayırır.
Olanaklar ölçüsünde fotoğraf, film ve TV kameraları için saha içinde ayrılmış
yerler kullanılabilinir.
e- Not ilanı, bilgi işlem görevlisi ile saha içi haberleşmede olanaklar ölçüsünde
elektronik araçlar kullanılır. Mümkün olmadığı taktirde bu maksatla hazırlanmış
malzemeler kullanılabilir.
Kıyafetler:
Madde 23- IDSF Kıyafet Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Törenler
Madde 24- Yarışmalarda açılış, kapanış ve ödül dağıtımı için yapılın törenlere tüm
yarışmacıların katılmaları zorunludur. Törenlerde yarışma kıyafetleri giyilir. Ödül törenine
katılmayan sporcuların ödülleri verilmez.
Toplantılar
Madde 25- İlgili yarışmalar için, Federasyon Başkanının yada görevlendireceği
yarışma yönetmeninin başkanlığında Organizasyon (Teknik) toplantısı yapılır. Toplantıya
yarışmaya katılacak tüm kulüp yada kuruluşların temsilcileri, katılır.
Isınma Turları
Madde 26- Yarışma yönetimince, yarışmalara katılacak sporcuların ve antrenörlerin
salon ile uyum sağlayabilmeleri açısından ısınma turları düzenlenir. Sporcular programda
belirtildiği şekilde ısınma turlarını yaparlar. Kendilerine ayrılan zamanda ısınma turlarına
katılmayan Sporcular bu haklarını kaybederler.

İtirazlar
Madde 27 – Yarışmalar ile ilgili itirazlar iki aşamada yapılır.
a- Yarışma öncesi itirazlar: Yarışmaya katılacak sporcuların lisans ihlalleri ve cezalı
bulunmaları nedeniyle yarışmaya katılamayacak olanlarla ilgili itirazlar,
organizasyon toplantısında (Teknik Toplantı ) itiraz edilir. İtirazlar yazılı olarak
yarışma yönetmenine verilir. Yarışma yönetmeni ve Başhakem itiraza konu
belgeleri inceleyip,kararını verir. Karar kulüp idarecisine veya antrenörüne
bildirilir.
b- Yarışma içi itirazlar: Yarışma sırasında itirazlar antrenör tarafından yazılı olarak
yarışma yönetmeni vasıtasıyla başhakeme yapılır.
c- İtiraz için sezon başında Federasyon yönetim kurulunca belirlenen rakam tutanak
karşılığı yatırılır. İtirazın kabul edilmesi halinde bedel iade edilir. Reddedilmesi
halinde bedel Federasyona gelir kaydedilir.
d- Yarışma için yapılan itirazlar yarışma serisi esnası içerisinde ( c ) şıkkındaki
şartları yerine getirmek kaydıyla yapılır. Seri bitiminden sona yapılan itirazlar
dikkate alınmazlar.
Cezalar
Madde 28- Yarışmalarda uygunsuz davranışlarda bulunanlar hakkında düzenlenecek
raporlar doğrultusunda disiplin talimatnamesi gereği işlem yapılır.
Ödüller
Madde 29- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalarda ödüller Federasyon
tarafından verilir. Bununla ilgili usul ve esaslar Federasyon yönetim kurulunca çıkartılacak
ödül talimatnamesinde belirtilir.
Raporlar
Madde 30- Başhakem, değerlendirmeler, yapılan itirazlar, yarışmada görev alan
hakemler ve müsabaka sonuçları hakkında idari bir teknik rapor düzenler. Raporu, yarışmanın
bitmesinden itibaren 7 gün içerisinde Federasyona verir.

Kayıtlar
Madde 31- Yarışmalarla ilgili tüm kayıtlar, bilgi işlem kurulu tarafından alınır.
Yarışmalara kayıtlar en geç iki hafta önce açılır. Yarışma başlamadan iki gün önce
sonlandırılır. Kayıtları alınan sporcular yarışmadan önce belirtilen zaman aralığında kayıt
onaylarını yaptırmak zorundadırlar. Kayıt onayı sırasında yarışmacılara sırt numaraları verilir,
lisans ve karneleri toplanır.
Yarışma sonuçları Federasyonca tescil edilir.
Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 32- Bu talimatta yer almayan konular hakkında karar alma yetkisi Türkiye
Dans Sporları Federasyonu Başkanlığına aittir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 33- Bu talimat Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Dans Sporları
Federasyonun resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 34- Bu talimat hükümlerini Türkiye Dans Sporları Federasyon Başkanı
yürütür.

