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1.1 Güvenlik Sorumlusu (Ralli) 
Tanım/Görev 
Güvenlik Sorumlusu, özel etapların güvenliğini tüm yönlerden değerlendirerek, bir güvenlik planı 
hazırlamalı ve yarışma sırasında bu plana uyulmasını sağlamalıdır. 
Güvenlik Sorumlusu, yarıştan önce yarışma güvenlik planının geliştirilmesini ve yarışın bu plana 
uygun olarak yürütülmesini sağlar. Doğrudan Yarışma Direktörüne rapor verir. Medikal Sorumlusu 
ve Baş Gözetmen ile birlikte çalışır. 
 
Sorumlulukları 
⋅ Yarışma esnasında genel güvenlik ve iletişim kontrolünü sürdürmelidir. 
⋅ İlgili tüm kamu güvenliği kuruluşlarıyla irtibat halinde olmalıdır. 
⋅ Güvenliği daha etkili hale getirebilmek adına gelecek yarışlarda tavsiyelerde bulunabilmek için 

yarış boyunca yarışma güvenlik planının işleyişini izlemelidir. 
⋅ Yarışı takip etmesi beklenen seyirci sayısına uygun olarak seyirci alanlarının yeterliliğinden emin 

olmalıdır. 
⋅ Yarışma güvenlik planının yarıştan önce ilgili görevlilere dağıtılmasını sağlamalıdır. 
⋅ Yarışma günü, tüm güvenlik araçlarının ve gözetmenlerinin doğru pozisyonda olup olmadığını 

kontrol etmeli ve gerekirse herhangi bir değişiklik yapmak için Yarışma direktörü ile iletişim 
halinde olmalıdır. 
 

1.2 Medikal Sorumlu (Yarışma Doktoru) 
Tanım/Görev ve Sorumlulukları 
Bir tıp doktoru olan Medikal Sorumlu (Yarışma Doktoru), TOSFED tarafından düzenlenen bir 
yarışmada görevli olduğu tüm faaliyetlerle bağlantılı olarak verilmesi gereken tıbbi hizmetin 
organizasyonundan sorumludur. 
Medikal Sorumlu, uygun şekilde Şampiyona Direktörü/Yarışma Direktörü ile doğrudan bağlantı 
kurarak, otomobil sporları etkinliklerinde tıbbi hizmetlerin sağlanması üzerinde genel kontrole 
sahiptir. 
Uygun şekilde eğitilmiş ve ekstra medikal personelin bulunması gerekli olan etkinliklerde tıbbi 
hizmetlerin organizasyonunu ve idaresini yönetmelidir. 
Yarışmalar için sağlık ekiplerini planlamalı ve koordine etmelidir. 
Yarışma esnasında ilgili ve gerekli kısımlara dağıtımlarını denetlemeli ve en üst düzeyde tıbbi karar 
verme sorumluluğunu almalıdır. 
Daha fazla ayrıntı için FIA Uluslararası Spor Kuralları, Ek H, Madde 2.7.2.1'den 2.7.2.2'ye ve Ek 
2'ye bakınız. 
 
1.3 Telsizle İletişim Sorumlusu 
Tanım/Görev 
Telsizle İletişim Sorumlusu tüm yarışmanın iletişim gereksinimlerini yönetir. Yarış ile Ralli Merkez ve 
görevliler arasındaki iletişimin sağlanması için uygun bir iletişim sisteminin kurulmasını ve düzgün 
şekilde çalışmasını sağlamalıdır. 
Telsizle İletişim Sorumlusu, otomobil sporları yetkilileri arasında sorunsuz bir akış ve sürekli bilgi 
alışverişi olmasını, özellikle güvenlikle ilgili bir olaya yönelik herhangi bir müdahalenin uygun şekilde 
koordine edilmesini sağlayarak yarışma telsiz ve iletişim ağlarının planlanmasını sağlamalıdır. 
Medikal Sorumlusu ve Güvenlik Sorumlusu ile birlikte bu tür durumların yönetiminde iletişim akışını 
yönetmelidir. 
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Sorumlulukları 
⋅ Yarışma öncesinde etkin bir iletişim ağı kurmak için organizasyonun gerçekleştirildiği bölge 

hakkında kapsamlı bir bilgiye sahip olmalıdır. 
⋅ Öncül iletişim sisteminin olası kaybı durumunda yaşanabilecek problemleri önlemek adına 

yarışın devamlılığı için ikincil plana sahip olmalıdır. 
⋅ Yarışma sırasında ve sonrasında iletişim kanalı ile aldığı bütün olay kayıtlarını saklamalı ve ihtiyaç 

halinde raporlamalıdır.  
 

1.4 Yarışma Sekreteri 
Tanım/Görev 
Yarışma sekreteri, bir yarışma öncesinde ve sonrasında toplantıların planlanması ve raporların 
teslimini sağlar. Genel olarak bir yarışın idari faaliyetlerinin koordinasyonundan sorumludur. 
Temel görevi, bir yarışma ile ilgili tüm resmi dokümanların düzenini sağlamak, TOSFED ile iletişim 
halinde olmak ve etkinliği düzenleyen organizatör ekip ve yarışmanın temel işlevsel alanları ile 
iletişim halinde olarak yarışma direktörünü desteklemektir. 
 
Sorumlulukları 
⋅ Haberleşmeler, bültenler ve itirazlar hususunda yarışma direktörü ve neticeler ile birlikte 

çalışmalı ve resmi ilan panosunun takibini sağlamalıdır. 
⋅ Ataması yapılan komiserlere, ilgili yarışma evraklarını, yarışmacı lisanslarını, izinlerini, itiraz ve 

ceza bedellerini ulaştırmalıdır. 
⋅ Organizasyon için yarışmacı kayıtlarını almalı ve tüm kayıt formlarının uygunluğunu kontrol 

etmelidir. 
⋅ Organizasyonun idari kontrol dosyasının derlenmesinden, güncel tutulmasından ve ilgili 

evrakların düzenli olarak dosyaya eklenmesinden sorumludur. 
⋅ Bir yarışma sona erdiğinde, ilgili tüm belgeleri TOSFED ’e göndermekten sorumludur. 
⋅ Yarışma sekreteri, yarışmanın organizasyonundan ve bununla bağlantılı olarak gerekli tüm 

duyuruların yapılmasının sağlanmasından sorumludur. 
 

1.5 Yarışmacılarla İletişim Sorumlusu 
Tanım/Görev 
Yarışmacılar ile iletişim sorumlusu, yarış yönetimi (Şampiyona Direktörü, Yarışma Direktörü, 
Komiserler Kurulu) ve yarışmacılar arasındaki bağlantıdır. Yarışmacılara ilgili bilgileri sağlamaktan 
sorumludur. 
 
Sorumlulukları 
⋅ Yarışmacılardan gelen talepler ile ilgilenmek, itiraz vb. dilekçeleri yarış yönetimine iletmelidir. 
⋅ Sürücünün, yarışma komiserleri, Şampiyona Direktörü veya Yarışma Direktörü tarafından 

çağrıldığı durumlarda yarışmacıyı bilgilendirmelidir. 
⋅ Yarışma süresince yarış yönetimi tarafından yarışmacıları ilgilendiren her türlü değişikliği 

yarışmacılara iletmelidir. 
 

1.6 Neticeler Sorumlusu 
Tanım/Görev 
Neticeler sorumlusu, zamanlama sistemini, süreçleri ve kayıtları yönetir, etkinlik içindeki tüm 
yarışmacılar için uygun ekipmanları kullanmalıdır. 
Neticeler sorumlusu, yönetmelik ve talimatlara uygun olan zamanlama donanımı ve yazılımının 
doğru işleyişini sağlamalıdır. Hesaplamalar yapar, doğru ve güvenilir sonuçların zamanında 
üretilmesini sağlamalıdır. 
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Neticeler sorumlusu, yarış yönetmeliklerine uygun zamanlama ekipmanı ve aletleri kullanarak bir 
yarış için zamanlama ve puanlama sürecini yönetmeli ve denetlemelidir. 
 
Sorumlulukları 
⋅ Programdaki veya yarışma kayıt listesindeki herhangi bir değişiklik hakkında yarışma direktörü 

ve yarışma sekreteri ile irtibat kurmalıdır. 
⋅ Etkinlik yönetmeliğine göre gridi/start listelerini hazırlamalı ve yarışma direktörünün onayına 

sunmalıdır. 
 

1.7 Etap Sorumlusu 
Tanım/Görev 
Etap Sorumlusu, yarış sırasında yaşanan olaylar ve kritik durumlar da dahil olmak üzere, özel etabın 
yönetiminden sorumlu kişi olarak, özel etabın güvenliğinden ve görevlilerin güvenli bir ortamda 
görevlerini yerine getirdiklerinden emin olmalıdır. 
Etap Sorumlusu yarış öncesinde, yarış esnasında ve yarış sonrasında Yarışma Direktörüne rapor 
verir. 
Etap Sorumlusu ayrıca, bir olay yaşanması durumunda etaptaki yol temizleme operasyonlarında 
ilgili ekiplerden operasyonda yer alabilecek personel ile koordineli olarak bu operasyonların 
yönetimini sağlar.  
Etap Sorumlusu; gözetmenlerin, yarışmacıların ve seyircilerin, sağlıklı ve güvenli olmalarını; 
kurallara uyarak düzeni bozmamalarını ve verilen görevleri yerine getirmelerini sağlayarak özel 
etabı yönetir. 
 
Sorumlulukları 
⋅ Sektör gözetmenlerine, yapmaları ve yapmamaları gerekenlere dair etkili brifingler vermelidir. 
⋅ Sektördeki tüm mevcut ekipmanın ve alanda bulunan seyircilerin yönetiminden sorumludur. 
⋅ Bir olay olması durumunda, bölgede bulunan gözetmenlerin güvenli müdahalelerini 

yönetmeli ve bu esnada olayı gözlemleyerek Ralli Merkezi ilgili olaydan ve gidişattan haberdar 
etmelidir. Olay sonrasında mümkün olan en kısa sürede ilgili bölgenin ve yolun, yarışın 
devamlılığı adına tatmin edici bir duruma gelmesini sağlamalıdır. 

 
1.8 Teknik Kontrol Görevlisi 
Tanım/Görev 
Teknik kontrol görevlisi, geçerli teknik düzenlemelere uygunluğu kontrol etmek için uygun teknik 
ekipman kullanarak, yarışan araçların ve/veya parçalarının ve kişisel koruyucu ekipmanların 
incelemesini yapar. 
 
Sorumlulukları 
Yarışma araçlarını ve sürücü kişisel koruyucu ekipmanlarının adil ve yetkin bir şekilde incelemek için 
ilgili teknik düzenlemelere hâkim olmalıdır. 
Yarışan araçlarla ilgili güvenlik özellikleri/ekipmanları hakkında net bir bilgiye sahip olmalıdır. 
Ekiplerin pit alanı, garaj, kapalı park veya servis parkındaki teknik faaliyetlerini gözlemlemelidir. 
Herhangi bir teknik veya güvenlik endişesini teknik kontrol sorumlusuna bildirmelidir. 
Sonuçlarla ilgili durumlarda, yarışma direktörü ve komiserler kurulunun kararlarını, (ceza vb.) kayıt 
altına almalıdır. 
Daha fazla ayrıntı için FIA Uluslararası Spor Kuralları, Madde 11.13'e bakın. 
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