
GENEL BİLGİLER 

Etkinlik Gaziosmanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir. 

29 Ekim Cumhuriyet Koşusu, 29 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 09:30’da start alacaktır. 

Etkinliğe katılım ücretsiz olup 1500 kişilik kontenjanla sınırlıdır.  

Başvurular www.goptaspor.com internet sitesi üzerinden alınacaktır. 

Başvuru Tarihi 

04 Eylül 2022 tarihinden itibaren açılacaktır. 

Kit Dağıtımı ve Göğüs Numaraları 

22 Ekim 2022 Cumartesi ve 23 Ekim 2022 Pazar günleri 10:00 – 18:00 saatleri arasında 

Gaziosmanpaşa Kültür Merkezi giriş katta kurulacak olan kit dağıtım alanında yapılacak olup 

katılımcılara bir adet göğüs numarası, yarışta kullanmak üzere zamanlama çipi, çanta ve tişört 

verilecektir.  

Kit Dağıtımına sporcunun kendisi gelmesi gerekmektedir kitler kişiden başkasına KESİNLİKLE TESLİM 

EDİLMEYECEKTİR. 

10:00-18:00 SAATLERİ ARASINDA TOPLU KİT DAĞITIMI YAPILMAYACAK OLUP TOPLU KİT ALMAK 

İSTEYENLER BELİRTİLEN GÜNLERDE 18:30 – 20:00 ARASI GELİP TOPLU ALIM GERÇEKLEŞTİREBİLİRLER. 

(Toplu kit alımında kitini teslim alacağınız kişinin telefonunuzda kimlik görüntüsü veya yanınızda 

kimlik fotokopisi bulunması zorunludur) 

29 Ekim 2022(Yarış Günü) kesinlikle Göğüs numarası dağıtımı YAPILMAYACAKTIR.  

Göğüs numarası, yine stantlarda verilecek olan 4 adet çengelli iğne ile formanın göğüs bölümüne 

tutturulmalı, zamanlama çipi ayakkabı bağcığı ile ayakkabınıza bağlanmalıdır. 

Kit dağıtım adresi:  

Merkez mah. Cumhuriyet meydanı No:20 GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR MERKEZİ 

 

Etkinlik Alanına Ulaşım  

Etkinlik alanına ulaşımhakkında bilgi www.goptaspor.com web sitemizden paylaşılacaktır. 

Etkinliğe servis hizmeti bulunmamaktadır. 

 

ÖDÜLLER 

Müsabakalarda Genel ve Yaş kategorisinde ödül almaya hak kazanan Kadın—Erkek sporculara 

verilecektir. 

35 yaş altı yaş kategorilerinde değerlendirilmeyecektir. 

Genel Klasman Ödülleri 

  

1. Olan sporcuya Tam Altın  

2. Olan Sporcuya Yarım Altın  

3. Olan Sporcuya Çeyrek Altın  

http://www.goptaspor.com/


Yaş Kategorisi Ödülleri 

  

1. Olan sporcuya Gram Altın  

2. Olan Sporcuya Yarım Gram Altın  

3. Olan Sporcuya Çeyrek Gram Altın  

  

Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilecektir.  

Genel Sıralamada Ödül alan Sporcu Yaş guruplarında sıralamaya girer ise yüksek olan ödülü almaya 

hak kazanır; İki ödülü birden alamaz.  

Tüm kategorilerde ödül almaya hak kazanan sporcuların kimlik belgesi ibraz etmesi gereklidir.  

Yarışmanın sonunda ödül töreni 14:00’e kadar gerçekleştirilecektir, bu saatten önce alandan ayrılan 

derece yapmış sporcular ödüllerini hiçbir suretle alamayacaklardır. 

 

KURALLAR 

Katılım Şartları 

16 yaşını dolduran sporcular genel klasman yarışmasında yarışabilir. 16 yaşından küçük 

sporcular kendilerine uygun kategorilerde yarışabilir. 

Katılımcı sayısı 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet Koşusu 6K parkuru 1500 kişi ile sınırlıdır. 

Organizatör değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 

Kurallar 

Gaziosmanpaşa Belediyesi Cumhuriyet Koşusu bir koşu organizasyonu olup, evcil hayvanlar 

bisiklet, motosiklet ya da herhangi bir başka tekerlekli araçla katılıma izin 

verilmez. Katılımcıların, organizasyona uygun spor giysilerle gelmeleri gerekmektedir. 

Parkur 

Gaziosmanpaşa Kemal Şeker Bulvarında gerçekleşecektir . 

Mesafe 

Minikler 1K  

Çocuklar 2K 

Büyükler 6K 

Zamanlama ve Çip  

Genel Klasman kategorisindeki ölçümler Start ile başlayıp Finish ile sona erecektir. 

Yaş Kategorilerinde ölçüm Start halısından başlayıp Finish halısında sona erecektir. 

Tüm kategorilerde zaman sınırı 1,5 saattir. 

Yarış zamanlama çipini iade etmek zorunludur kit dağıtımında kendisine emanet edilen çipi 

yarış sonrası veya yarışa gelmez ise iade etmeyen katılımcı hakkında yasal haklarımız saklı 

olmakla beraber güncel kurdan çip ücretinin 5 katı oranında ücret talep edilecektir. 



Katılım Ücreti 

Kayıtlar ücretsizdir. 

 

Emanet Eşya  

Emanet eşya çadırı yarış günü kurulacak olup yarıştan 30 dakika öncesine kadar eşya alımına 

açık kalacaktır 09:15 sonrası getirilen eşyalar kabul edilmeyecektir. 

Emanete bırakılan eşya çantaları organizatör tarafından tarafınıza verilen çanta olması koşulu 

ile kabul edilecektir çanta önünde mutlaka göğüs numaranız ile eş olan numara bulunmalı 

eşya alımınada göğüs numaranızla gelmelisiniz, bu verilen numara arkasında adınız soyadınız 

ve telefon numaranız yazıyor olmalıdır. 

Çantalarda değerli eşya bulundurmamalısınız aksi halde bulunan değerli eşyalardan kayıp v.b 

konularda sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

 

KATEGORİLER 

Genel Klasman Erkekler / Kadınlar  

Yaş Kategorileri Erkekler / Kadınlar 35-39/40-44/45-49/50-54/55-59/60-64/65+  

Yaş Kategorileri Genç Erkekler / Genç Kızlar 12-13/14-15 Yaş  

Yaş Kategorileri Çocuklar Erkek / Kız 6-8/9-11 Yaş  

Yaş hesaplaması yıla göre yapılacaktır. 

KATEGORİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKLI ORGANİZATÖRDEDİR LÜZUM GÖRÜLDÜĞÜ 

TAKDİRDE KATEGORİLERDE DEĞİŞİKLİK YAPMA, EKLEME ÇIKARMA, BİRLEŞTİRME 

YAPILABİLİR. 

KOŞU PROGRAMI 

08:00    ETKİNLİK ALANI AÇILIŞ 

09:00     BRİFİNG 

09:05    ISINMA 

09:15    EMANET EŞYA KAPANIŞ 

09:30    6K BÜYÜKLER START  

10:00-10:30   2K GENÇLER START  

10:35-11:00   1K ÇOCUKLAR START 

11:30    KONSER GRUP TABLO PERFORMANS 

12:00    MAKARNA PARTİSİ 

12:00-14:00   ÖDÜL TÖRENİ 



DİSİPLİN KONULARI 

Yarışmada birçok alanda kamera ile kayıt yapılmakta olup, rakibine sportmenlik dışı harekette 

bulunan, tavşan atlet, engelleme, organize olarak rakibi bozma gibi eylemlerde bulunan kendine kural 

dışı avantaj rakibine Fair Play dışı dezavantaj oluşturan sporcular tasnif dışı kalacaktır. 

 

Yarış zamanlama çipini , göğüs numarasını başkasına devreden sporcular tasnif dışı kalacaktır. 

Yarış güzergahının dışına çıkan sporcular tasnif dışı kalacaktır. 

Etkinlik sırasında, Organizatör tamamen kendi takdiriyle, katılımcıyı bu katılım şartlarına 
uymadığı için ya da geçerli olan hallerde; etkinlikte, etkinlik öncesinde ya da etkinlikle ilgili 
faaliyetlerdeki davranışlarının, herhangi bir noktada rahatsız edici olması, bir kişiye, mala ya 
da Organizatörün itibarına zarar verebilecek nitelikte olması ya da zarar vermesi,yazılı veya 
görsel basında veya sosyal medyada organizatörü veya organizasyonu suçlayıcı, rencide edici 
veya terör ile ilintili paylaşımda bulunması, giriş formlarında yanlış bilgiler vermesi, 
centilmenlik dışı davranışlarda bulunması, gayri resmi bir numara ile yarışması, başka bir 
kişiye atanmış resmi numara ile yarışması, resmi bir yarış numarasını başka bir kişiye 
iletmesi, bu numarayı başka bir kişiden edinme girişiminde bulunması, sağlık, güvenlik 
sebepleri dâhil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere; başka herhangi bir türde, yasa dışı ya da 
uygunsuz davranış nedeniyle diskalifiye etme ve çıkarma hakkını saklı tutar. 

 

 

MUVAFAKATNAME 

Yarışmaya kayıt olan sporcular kayıt sayfasında bulunan aşağıdaki beyanı okumuş ve 

kabul etmiş sayılacaklardır. 

Faaliyet esnasında mesuliyet tamamen katılımcılara aittir. Katılımcılar kayıt olarak 

aşağıdaki muvafakatnamede yer alan bilgileri kabul etmiş sayılacaktır.  

‘’Yukarıda yazısı olan ben, kendi adıma ve varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki 

temsilcilerim adına, 2022 yılı “29 Ekim GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ CUMHURİYET 

KOŞUSU” öncesi ve sonrasında, aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir 

sakatlık, hasar ve ölüm durumlarında organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, 

organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma 

ait olduğunu; bu sorumluluklara kayıp eşya hırsızlık v.b durumlarda da mesuliyetin 

kendime ait olduğunu, bu koşuya katılmam için tıbbi bakımdan hiçbir engelimin 

olmadığını, bu koşu için fiziksel olarak yeterli olduğumu kabul ediyor ve ayrıca şahsıma 

ait 2022 yılı “29 Ekim GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ CUMHURİYET KOŞUSU” nda çekilmiş 

her türlü fotoğraf ve film kaydının, reklam dahil tüm yasal amaçlı kullanımlarına izin 

veriyorum. Organizasyona katılmak için kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple 

organizasyona katılmadığım takdirde bu kayıtta elde ettiğim haklarımı talep 

etmeyeceğimi beyan ediyorum.’’  

 

 



KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI 

 

Goptaspor.com (bundan sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi olarak ifade edilecektir) 5237 Sayılı 

Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı olmamak 

kaydıyla kişisel veriler ve etkinliklere kayıt verilerinizi toplamaktadır. Bu veriler 

kaydolduğunuz organizasyonlar için gerekli veriler ise organizatörler ile paylaşılmaktadır. 29 

Ekim Cumhuriyet Koşusuna olarak bu paylaşıma tarafınıza gelecek etkinlik sms ve 

bilgilendirmelerine ve tarafınıza yapılacak aramalara onay verdiğinizi kabul ve beyan etmiş 

sayılırsınız. Kişisel verileriniz site istatistiklerinin tutulması, sitenin faaliyetlerinin daha verimli 

hale getirilmesi amaçları ile Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından işlenmektedir. Ayrıca 

yaptığınız ödemeler karşılığında fatura alacağınız zaman etkinlik organizatörleri ile fatura 

bilgileriniz paylaşılmaktadır. Kayıt olduğunuz etkinliklere ilişkin bilgiler sadece kayıt 

olduğunuz etkinliğin organizatörü ile paylaşılmaktadır. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından 

toplanan kişisel veriler sadece web sitesi veya mobil uygulamalarımız üzerinden 

toplanmaktadır. Organizatörler ile goptaspor.com dışında paylaştığınız veriler varsa bu 

verilerin korunması hususunda Gaziosmanpaşa Belediyesi sorumluluğu bulunmamaktadır. İş 

bu etkinliğe kayıt olarak KVKK kapsamında verilerinizin işlenmesini, paylaşılmasını ve 

kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. 

 

 


