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1.  Türkiye Otomobil Sporları Mahalli veya Bölgesel Ya-

rışmalar ile Kupalar için geçerli diğer kurallarla ilgili olarak 

TOSFED Yarışma Genel Kuralları ve 2016 Yarışma Ek 
Düzenlemelerine bakınız.  

Tüm Mahalli yarışmalar ulusal ek Kurallar çerçevesinde 

düzenlenecektir. Ancak organizatörler ek kuralların ana 

hatlarında değişiklik yapmamak kaydıyla yarışmanın basit-

leştirilmesi veya kısaltılması konusunda TOSFED’ e onay-

latmak suretiyle bazı değişiklikler yapabilirler. 

2. Organizatör lisansına sahip kulüpler yıl içinde düzenle-

yecekleri Mahalli Yarışmaların ek kurallarını asgari müd-

detlere uymak kaydıyla TOSFED’e onaylatmak mecburiye-

tindedirler. 

3. Mahalli yarışmaların tarihleri, yarışma ek kurallarının 

onaylanmasını takiben, Federasyonun resmi web sitesinde 

(www.tosfed.org.tr) ilan edilir. 

4. Tüm Mahalli veya Bölgesel Yarışmalar TOSFED tara-

fından denetlenecektir. 

5. Mahalli veya Bölgesel Kupalardan, bir sonraki sene 

Türkiye Şampiyonası’na dâhil olmak amacıyla aday olmak 

isteyen yarışmaların organizatörleri; şampiyona için aday 

gösterdikleri yarışmalarını TOSFED’ e yazılı olarak en geç 

yarışma startından 30 gün önce bildirmek zorundadırlar.  

6. Organizatörler Mahalli takvimde yer almayan yarışmala-

rı düzenlemek istedikleri takdirde asgari müddetlere uya-

rak TOSFED’ ten onay almak zorundadırlar. 

7.  Birden fazla organizatör kulüp birleşerek tek bir Ma-

halli yarış yapabilirler. Ancak yarışma ek kurallarında, or-

ganizatör sıfatıyla sadece tek bir kulüp yer alabilir. Yarış-

ma ile ilgili prosedürlerde bahsedilen bu kulüp muhatap 

olarak alınacaktır.  

Birden fazla sayıda mahalli yarış ile mahalli bir kupa 
veya bölgesel kupa oluşturulabilir. Her bir kulübün 
organize edeceği yarışın yarışma ek kuralları ayrıca 
onaylanır ve yarışma sonuçlarına göre nasıl bir puan-
lama yapılacağı bu yarışma kurallarında ilan edilir. 

 

 

8.  İlan edilmiş olan Mahalli veya Bölgesel Kupa takvimle-

rinde yarışma adetlerinde ilave veya eksiltme yapılamaz.  

9.  Mahalli veya Bölgesel Kupaların, özel organizasyon 

statüsüne girmesi ile ilgili olarak Yarışma Ek Düzenlemeleri 
Madde 13 geçerlidir.  

10.  TOSFED, Lisans olmayan veya lisansı geçersiz   
sürücü yarıştırıldığını tespit ettiği durumlarda ilgili      
kulübün organizatör lisansını iptal etme hakkına sahiptir.  

11.  Mahalli yarışmalarda tüm emniyet tedbirleri organizatör 

tarafından alınacaktır. Emniyetin sağlanamadığının tespiti 

durumunda TOSFED ilgili kulübün daha sonraki organizas-

yonlarına izin vermeyecektir. 

12.  Organizatör lisansına sahip herhangi bir kulüp kendi 

bölgesinin dışında da yarışmalar düzenleyebilir. Aynı şekilde 

Yarışmacılar/Sürücüler de kendi bölgelerinin dışında ki ya-

rışmalara katılabilirler. 

13.  Mahalli yarışmalara katılabilecek araçların teknik özellik-

leri ilgili branşlara katılacak araçlar için öngörülen teknik 

özelliklerle aynı olacaktır.  

Mahalli Yarışma, ulusal talimatlarda belirtilenler haricindeki 

farklı tipte araçların yarışması, ancak TOSFED’ in onayı ile 

olabilir. 

14.  Ralli hariç, tüm mahalli yarışmaların, İdari/Teknik Kont-

rolden ödül törenine kadar, bir gün içerisinde bitirilmesi 

önemle tavsiye edilir.  
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15.  Mahalli Yarışma tipleri: 

a) Mahalli Ralli (Asfalt, Toprak veya Kar zeminli) 

  Ralli Sprint (Asfalt, Toprak veya Kar zeminli) 

• Tek özel etaptan oluşan ve bir gün içinde tamam-

lanan yarışmalardır. 

• Yarışmanın programı, etap uzunluğu ve geçiş 

sayısı, TOSFED’ in onaylaması şartıyla organiza-

törün inisiyatifine bırakılmıştır.  

b) Mahalli Pist Yarışı 

c) Mahalli Karting Yarışı  

d) Mahalli Karting Dayanıklılık Yarışı  

e) Mahalli Tırmanma Yarışı  

(Asfalt veya Toprak zeminli)  

f) Mahalli Rallikros veya Otokros Yarışı 

g) Mahalli Offroad Yarışı 

• İki ayrı tipten yalnızca birini tercih ederek tek 

günde tamamlanacak şekilde organize edilir. 

• Ulusal şampiyonaya aday yarış yapacak organi-

zatör kulüpler için bu madde geçerli değildir. 

• Eğer engelli etap tercih edilirse; etaplar en az 3 

adet en fazla 5 adet etaptan oluşmalıdır. 

• Seyirci ve mukavemet etapları aynı yarış içerisin-

de koşulabilir. Mukavemet etaplarının uzunluğu 5 

km.den az 10 km.den fazla olamaz. 

• Çoklu kalkış etap tercih ediliyorsa, en fazla 2 kez 

kalkış olmalıdır. 

h) Mahalli Oto Drag Yarışı 

• Yapılması planlanan pistteki güvenlik tedbirleri, 

TOSFED tarafından onaylaması şartıyla organize 

edilir.  

i) Mahalli Trial Yarışı 

• Tek günde tamamlanacak şekilde organize edilir. 

j) Mahalli Raid Yarışı 

• Tek günde tamamlanacak şekilde organize edilir. 

k) Mahalli Drift Yarışı 

• Yapılması planlanan pistteki güvenlik tedbirleri, 

TOSFED tarafından onaylaması şartıyla organize edi-

lir.  

l) Mahalli Slalom Yarışı 

16.  Ödüller organizatörler tarafından tespit edilirler.  

Yarışma ek kurallarında yayınlanan ödüllerin verilmesi 

zorunludur. 
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