TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
TURKISH MOTORCYCLING FEDERATION
SORUMLULUK VE YARIŞMA TAAHHÜTNAMESİ
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile, yarışma resmi izinleri veren makamlar, yarışma düzenleyen
Organizasyon Kulüpler ve organizasyon lisansına sahip üçüncü kişiler; TMF motosiklet sporları ve sujeti sporu yarışma
genel kuralları, bağlı ulusal branş yarışma talimatları ve diğer TMF talimatlarında yer alan kurallar çerçevesinde
organize edilen ve güvenlik tedbirlerinin alınmış olması koşulu ile yarışmalardan önce, yarışmalar sırasında ve
yarışmalardan sonra meydana gelebilecek her hangi bir kaza halinde gerek yarışmacılar ve görevliler, gerekse
seyirciler yönünden, ölüm, yaralanma, zarar veya sakatlıktan dolayı maddi ve manevi açıdan hiçbir şekilde sorumlu
tutulamazlar.
Yarışlara katılan tüm yarışçılar motosiklet ile sujeti sporunun ve özellikle yarışların taşıdığı riskleri bilir, bu
risklerin tamamen ortadan kaldırılamayacak nitelikte olduğunu ve yarışa katılmakla bu riskleri kendi istekleriyle
üstlendiklerini peşinen kabul etmiş sayılırlar.
Yarışçılara, bu riskleri azaltmak için yarıştan önce yarış yönetmeliğinin belirlediği ve izin verdiği süre ve usulde
yarış parkurunu/pistini incelemeleri, tanımaları, öğrenmeleri ve gerekli görüyorlarsa resmi antrenmana katılarak, yarışa
katılmak konusunda son kararlarını bu gözlem ve deneyimlere göre vermeleri bu yönetmelikle tavsiye edilmiştir.
Yarışlar esnasında, görevlilerin, yarışçıların, teknisyenlerin ve izleyicilerin meydana gelen kazalardan ötürü
uğrayabilecekleri hasarlardan dolayı, Türkiye Motosiklet Federasyonu’na, Organizatör Kulübe, Organizasyon
Komitesi’ne ve diğer tüm ilgili resmi görevlilerine maddi ve manevi hiçbir sorumluluk yüklenemez, rücu edilemez.
Yarışçılar, kendilerine sağlam olarak teslim edilen transponder cihazını yarış sonrasında ivedilikle ve sağlam
olarak teslim edeceğini, transponder cihazının zarar görmesi halinde cihaz bedelini hemen tazmin edeceğini, cihazın
kullanım esnasındaki tüm sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu beyan ve taahhüt eder.
Her yarışçı veya takım katıldığı yarış branşının Yönetmeliğinin tamamını bilmek zorundadır. Yarışa kayıt
yaptırmış her yarışçı bu yönetmeliğin tüm maddelerini bildiğini ve bu maddelere uyacağını, aksi durumda bu
yönetmelik ve Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen cezaların muhatabı olacağını kabul eder.
Yarışçı kendisine, aracına ekipmanına ve üçüncü şahıslara vereceği her türlü hasar ve zararlar ile olumsuz
sonuçlardan tümüyle kendisi sorumludur, rücu edemez. Yarışçı yarış boyunca kendisinin ve diğer yarışçıların
güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde davranmakla yükümlü sayılır. Yarışçılar trafiğe açık alanlarda yarış etkinliğini
mazeret göstererek trafik kurallarını ihlal edemezler.
Yarışlara katılan bütün kulüpler, organizatörler, yarışçılar, takımlar ve resmi görevliler, kendi adlarına veya
temsilcileri ve kendi görevlileri adına Türkiye Motosiklet Federasyonu Kurallarının bütün maddelerine uymayı kabul
etmiş sayılırlar. Start alanı ve kapalı parkta (padok) , pitlerde, pit koridorlarında veya parkurda bulunan herkes tüm
etkinlik boyunca geçerli bir giriş kartı/bileklik taşımak zorunda olup gerektiğinde ve istendiğinde ibraz etmekle
yükümlüdür. Her yarışçıya 1 adet yarışçı giriş kartı veya bileklik verilir.
Bütün yarışçılar kendi davranışlarından olduğu kadar, takım üye ve teknisyenlerinin davranışlarından hem
parkurda hem dışarıda sorumludurlar. Bu kişilerin disiplinsiz ve uygun olmayan davranışlardan dolayı yarışçıya dönük
ceza uygulanır.
Yarışçılar ve mekanikerler, antrenörler ve taraftarları padok ve çevresinde, bağlantılı yollarda tehlike arz
edecek şekilde motosiklet ve diğer araçları kullanamazlar.
Yarışçıların, mekanikerin ve taraftarlarının padok ve diğer bağlantılı bölümlerde, zihinsel ve fiziksel yetenekleri
etkileyecek, sportif anlayışla bağdaşmayan ve motosiklet ile sujeti sporunun güvenliğini tehlikeye sokacak, alkollü
içecek, uyuşturucu madde ve buna benzer maddeleri bulundurmaları ve kullanmaları yasaktır. Aksi davranışta
bulunduğu tespit edilen yarışçılar diskalifiye edilir. Ayrıca yarışçılar mekanikeri ve taraftarlarından sorumlu olup, gerekli
görüldüğü taktirde disiplin kuruluna sevk edilmesine karar verilir.
Antrenman ve yarış esnasında, yarışçının yaşayacağı bir olumsuzluk sırasında, yarışçılar, mekanikerler,
antrenörler ve taraftarlarının yarışın yapıldığı parkur yollarına direk olarak atlaması, girmesi yasaktır, bu konuda görevli
ve yetkililerin uyarılarının dinlemeyen yarışçılar, mekanikerler, antrenörler ve taraftarlarına gerekli cezalar uygulanır.
Yarışçılar, seyahat sırasında, yarışçı kafilesi başkanının talimat ve direktiflerini uygulamak zorundadır.
İş bu sorumluluk ve yarış taahhütnamesinin TMF tarafından düzenlenecek olan tüm yarış ve
organizasyonlarda, tüm branşlar için geçerli olduğunu, yarışçı olarak herhangi bir yarışa kayıt yaptırmak ve katılmakla,
gerek bu taahhütnameyi gerekse TMF tarafından hazırlanan yarış yönetmeliği, talimat ve ilgili tüm ulusal ve
uluslararası resmi kuralları okumuş ve anlamış olduğumu, ayrıca bunlara uymakla yükümlü olduğumu taahhüt ettiğimi
kabul ederim.
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