
'2016 Diğer Sportif Aktiviteler’ 

1.  GENEL HÜKÜMLER 

a) Bu başlık altında bahsedilen ve TOSFED’in mahalli 

yarış tanımı altına girmeyen tüm aktiviteler; (Foto Ralli, 
Bilmece Rallisi ve Offroad Şenliği), TOSFED tarafın-

dan onaylanan bir ek kurallar kapsamında ve programı 

dahilinde olmayan diğer etkinlikleri ifade eder.  

Bu etkinlikler TOSFED’e bağlı organizatör lisansına sahip 

kulüpler tarafından organize edilmesi halinde TOSFED’e 

yalnızca Yeri, Tarihi, Programı ve etkinliğin özellikleri 

hakkında yazılı olarak bilgi verilmesi gerekmektedir.  

Etkinliğin resmi izinleri için TOSFED başvuru yapmaz ve 

izinler Valilikten alınırken TOSFED’in adı ve logosu kulla-

nılamaz. 

b) Bu etkinliklerde katılımcılara kupa verilemez, birbirleri 

ile veya kendileri ile yarışmalarına müsaade edilemez. 

c) Organizatör lisansına sahip olmayan kişi veya kuruluş-

ların yaptıkları etkinliklerden TOSFED sorumlu tutulamaz. 

TOSFED, organizatör lisanslı kulüpler tarafından düzen-

lense bile TOSFED tarafından uygun görülmeyen veya 

organizatör lisansına sahip olmayan kişi/kurumlarca dü-

zenlemeye çalıştığı organizasyonların durdurulması için 

gerekli yasal girişimleri yapma hakkını saklı tutar. 

d) Organizasyon ile ilgili olarak bilgi, TOSFED’e en geç 

aktivite tarihinden 15 (on beş) gün önce yapılmalıdır.  

e) Bu organizasyonlara TOSFED görevli ataması yap-

maz. TOSFED tarafından Gözetmenler atanmaz ve üc-

retleri ödenmez. Görev yapacak tecrübeli kişiler ve gö-

zetmenlerin yardımı istenmesi halinde bu konuda 

TOSFED’den yardım alınabilir.  

f) Bu organizasyonlarda, başta seyirci güvenliği olmak 

üzere, genel anlamda güvenliğe azami derecede dikkat 

edilmesi gerekir. Organizasyonun yapıldığı parkur üstün-

de, viraj çıkışlarına, parkurla aynı yükseklikte bulunan 

alanlara, yüksek sürate çıkılan bölümlerin sonuna asla 

seyirci alınmamalıdır. 

g) Organizasyon alanında, en az bir adet hazır durumda 

ve içinde doktor bulunan tam teşekküllü ambulans  

 

ve 1 adet itfaiye veya yangın aracı (içinde toplam 50kg. 
toz yangın söndürücü ve uzman personel  bulunan) 
sürekli olarak hazır bulundurulması tavsiye edilir. 

h) Bu aktivitelere katılacaklarda lisans alması zorunluluğu 

yoktur. 

i) Katılabilir Araçlar: 

Trafik kurallarına uygun tüm otomobiller, 4x4 jeepler ve 

go-kartlar katılabilir. Sürücülerin kask ve emniyet    keme-

ri kullanmaları tavsiye edilir. 

Bu başlıkta bahsedilen aktivite veya etkinlikleri, düzenle-

yen organizatör kulüpler, üçüncü şahıslara karşı mali me-

suliyet sigortası yaptırmakla yükümlüdürler.  

2. TOSFED, genel hükümlerde yer alan maddeleri ih-
lal eden organizatör kulüplerin lisanslarını askıya al-
ma/iptal etme yetkisini saklı tutar. 

Örnek- OFFROAD ŞENLİĞİ / GÖSTERİSİ 

a) Araçların, zamana veya birbirlerine karşı yarışmak-

sızın teker teker, tur uzunluğu, yönleri ve limitleri açık-

ça belirlenmiş, çeşitli engelleri içeren, uzunluğu azami 

300 metre olan bir etabı, geçmeleri şeklinde düzenle-

nen bir organizasyondur. Etap azami sürat 40 km/s’i 
geçmeyecek şekilde planlanmalıdır.  

b) Resmi (görevli) bir araç gösteriyi yönlendirir ve di-

ğer bir resmi araç (artçı) gösteriyi kapatır; 

c) Bu iki resmi (görevli) araç yarışma direktörünün 

kontrolü altında deneyimli sürücüler tarafından kulla-

nılmalıdır; 

d) Araçların birbirlerini geçmeleri kesinlikle yasaktır; 

e) Zaman tutulması yasaktır; 

f) Araçlar kesinlikle yarışma numarası taşıyamazlar; 

g) Gösteriye katılacak otomobiller resmi bir programla 

açıklanmalıdır.  
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