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የ27ኛው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የማራቶን ሪሌ ውድድር መመሪያና 

ደንብ 

አንቀጽ አንድ 

አጠቃላይ ደንብ 
 

1.1 ይህ ውድድር የአዲስ አዲስ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ማራቶን ሪሌ ውድድር ተብሎ ይጠራል፡፡  

1.2 ውድድሩ የሚካሄድበት ቦታና ጊዜ ወደፊት የሚገለጽ ሆኖ ሰዓቱ ከጥዋቱ 1፡00 

1.2.1 ውድድሩ ህዳር 25 ቀን 2015 ዓ.ም መነሻና መድረሻውን ወደፊት በሚገለጽ ቦታ ከጠዋቱ 

1፡00 ሰዓት ጀምሮ በደማቅ ሁኔታ ይካሄዳል፡፡  
      

1.2.2 የቴክኒካል ስብሰባ ህዳር 23 ቀን 2ዐ15 ዓ.ም ዓርብ ከቀኑ በ8፡00 ሰዓት በአዲስ አበባ 

አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ጽ/ቤት መገናኛ ደራርቱ ህንፃ 9ኛ ፎቅ ይሆናል፡፡ 

1.3 ውድድሩን የሚመራው የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌደሬሽን ሲሆን የውድድሩ ሥነ  ሥርዓት 

በአጠቃላይ በአለም አቀፍ አትሌቲክስ ደንብ መሠረት ይሆናል፡፡  

1.4  መታወቂያ /ቴሴራ/ በተመለከተ  

1.4.1. ማንኛውም የክለብ ተወዳዳሪ ስርዝ ድልዝ የሌለበትና በ2015 ዓ.ም የታደሠ  ቴሴራ ይዞ መቅረብ 

አለበት፡፡ ስርዝ ድልዝና ተገቢ ያልሆነ ቴሴራ ይዞ የቀረበ ክለብ /ቡድን/ በውድድሩ እንዲሳተፍ 

አይፈቀድለትም፡፡  

 1.4.2 ለሁለት ቡድን ተመዝግቦ ሲወዳደር የተገኘ አትሌት ያስመዘገበው የቡድን ውጤት ይሰረዛል 

በተጨማሪ በፌዴሬሽኑ ደንብ መሠረት የሥነ ሥርዓት እርምጃ ይወስዳል፡፡  

 1.4.3 ውድድሩ የ1ኛና የ2ኛ ዲቪዚዮን ክለቦች በአንድነት ሆኖ ቡድኑ በሚያስመዘግበው ውጤት 

መሠረት ለአሸናፊው ክለብ የዋንጫ ሽልማት ይሠጣል፡፡ 
 

አንቀጽ ሁለት 

የውድድሩ ተሳትፎ 
 

2.1  በዚህ ውድድር መሳተፍ የሚችሉት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አትሌቲክስ ፌዴሬሽን  

በ2015 ዓ.ም ተመዝግበው የሚገኙ ክለቦች ብቻ ይሆናሉ፡፡  

2.2 በውድድሩ ወቅት አንድ ክለብ መወዳደር የሚችለው በአንድ የጥምር ቡድን ብቻ ይሆናል፡፡  

2.3 እያንዳንዱ ክለብ 4 የወንድና 4 የሴት ተወዳዳሪ አትሌቶች ከነተጠባባቂዎች ያስመዘግባል ከነዚህ 

ውስጥ 3 የወንድ 3 የሴት አትሌቶች ለውድድሩ ይቀርባሉ 1 ወንድና 1 ሴት አትሌቶች ተጠባባቂ 

ናቸው፡፡  

2.4 የመወዳደሪያ ቁጥር ከአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ይሰጣል፡፡ የሚሰጠው ቁጥር በደረት 

ሳይታጠፍ መለጠፍ አለበት፡፡  



አንቀጽ ሦስት 

የማራቶን ሪሌ ውድድር ዝርዝር ደንብ 
 

3.1 እንደማንኛውም ተወዳዳሪ አትሌት ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ መሆን አለበት፡፡  

3.2 ማንኛውም አትሌት የውድድሩ አዘጋጅ ኮሚቴ ባዘጋጀው የመሮጫ መንገድ ብቻ መሮጥ 

አለበት፣ ከዚህ ውጭ የሚሮጥ አትሌት ከውድድር ውጪ ይሆናል፡፡  

3.3 ማንኛውም አትሌት በመሮጫ መንገዶች በሌላ ሰው ድጋፍ ሲሮጥ ቢገኝ፣ በመኪና ቢጫን፣ 

ምግብና ውሃ ሲሰጥ የተገኘ የቡድኑ ውጤት ይሰረዛል፡፡  

3.4 ለእያንዳንዱ ተወዳዳሪ ክለብ በእጅ ላይ የሚጠለቅ ታሱኪ ጨርቅ ይታደላል፡፡  

3.5 ታሱኪው በሩጫ ወቅት በእጅ ላይ ተጠልቆ መሮጥ አለበት፡፡  

3.6 ታሱኪው ለሚቀጥለው የቡድን አትሌት መሰጠት የሚጀምረው 15 ሜትር ሲቀረው ነው፡፡ 

3.7 ታሱኪ ለሚቀበለው አትሌት በመወርወር አይሰጥም ወርውሮ የተገኘ አትሌት ጥፋቱ በዳኞች 

ከተረጋገጠ ቡድኑ ከውድድሩ  ውጭ ይሆናል ፡፡  

3.8 ታሱኪ ተቀባይ አትሌት ጓደኛው አትሌት ወደ መጨረሻው ሲቃረብ ተቀባዩ በመቀባበያው ዞን 

ውስጥ ሆኖ ሰውነቱን በማሟሟቅ መጠባበቅ አለበት፡፡  

3.9 በመቀባበያው ቦታ ታሱኪውን የሰጠና ውድድሩን የጨረሰ አትሌት በዝግታ ሌላውን ሯጭ    

    በማያውክ መልኩ የውድድሩን ቦታ መልቀቅ አለበት፡፡  
 

አንቀጽ አራት 

ምዝገባ 
4.1 ተሳታፊ ክለቦች በሙሉ ከደንቡ ጋር በተላከው ፎርማት መሠረት በቅደም ተከተል እስከ እሮብ ህዳር 21 

ቀን 2ዐ15 ዓ.ም እስከ ቀኑ 6፡00 ሰዓት ድረስ የተወዳዳሪ ስም ዝርዝር ለአዲስ አበባ አትሌቲክስ 

ፌዴሬሽን መግባት አለበት ከጊዜ ገደቡ በኋላ ህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም አስከ ቀኑ 6፡00 ሰዓት ድረስ 

የስም ዝርዝር የማያቀርብ ክለብ /ቡድን/ በፌዴሬሽኑ ውስጠ ደንብ መሰረት የተቀመጠውን ቅጣት ብር 

500.00 ከፍሎ መመዝገብ ይችላል፡፡ ከላይ ከተጠቀሰው ቀንና ሰዓት በኃላ የሚመጣ ክለብ /ቡድን/ 

ምዝገባ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡  

4.2 ውድድሩ የሚደረገው በሴትና በወንድ ድብልቅ ነው፡፡  

4.3 የውድድሩ ርቀት 42.195 ኪ.ሜ ሆኖ፡-  

 1ኛ የመጀመሪያ ተነሽ 5ኪሎ ሜትር ወንድ  

 2ኛ ተቀባይ 5ኪሎ ሜትር ሴት  

 3ኛ ተቀባይ 10ኪሎ ሜትር ወንድ  

 4ኛ ተቀባይ 5ኪሎ ሜትር ሴት  

 5ኛ ተቀባይ 10ኪሎ ሜትር ወንድ  

 6ኛ ጨራሽ 7.195 ኪ.ሜ ሴት ይሆናል፡፡ 

 



 

አንቀጽ አምስት 

ሽልማት 

5.1.  በቡድን ከ1ኛ - 3ኛ ለሚወጡ የክለብ አትሌቶች የሜዳሊያና የገንዘብ ሽልማት ይሰጣል፡፡  

5.2 ክለቦች በቡድን ከ1ኛ - 3ኛ እንዲወጡ ለሚያደርጉ የክለብ አሠልጣኞች የምስጋና የምስክር 

ወረቀትና የገንዘብ ሽልማት ይሠጣል፡፡ 

5.3 በቡድን አሸናፊ ለሚሆነው ክለብ የዋንጫ ሽልማት ይሰጣል፡፡  

 

አንቀጽ ስድስት 

አለባበስ 

6.1 ማንኛውም ክለብ የራሱ የሆነውን ተመሳሳይ ማልያ ለብሶ(ሳ) መወዳደር አለበት /አለባት/፡፡  

ተመሳሳይ ማሊያ ያለበሰ ክለብ (ቡድን) በውድድሩ መሳተፍ አይችልም 

6.2 ማንኛውም አትሌት ለሽልማት በሚቀርብበት ጊዜ የስፖንሰር አድራጊ አርማ ያለበት ቲሰርት  

የመልበስ ግዴታ አለበት፡፡  

አንቀጽ ሰባት 

ሥነ-ሥርዓት (ስነ-ምግባር) 
 

7.1 የማንኛውም ክለብ አትሌት፣ የቡድን መሪ ወይም ወጌሻ በውድድሩ ወቅት የሥነ ሥርዓት 

ጉድለት በማሳየት ውድድሩን ማደናቀፍ ወይም የውድድሩን ውጤት በሀሰት ለማዛባት 

የሚሞክር በታዛቢና በዳኞች በሚቀርበው ሪፖርት መሠረት ክለቡ የሚያገኘው ውጤት 

ይሠረዛል በፌዴሬሽኑ መተዳደሪያ ደንብ መሠረት የቅጣት ውሳኔ ይተላለፋል፡፡  

 
 

አንቀጽ ስምንት 
ክስና አቤቱታ ስለማቅረብ 

 

8.1. አንድ ክለብ ሊያወዳድር ያቀረበው ወይም ያሳተፈው ተወዳዳሪ ተገቢ አይደለም ብሎ 

ተፎካካሪው መክሰስ (ቅሬታ) ማቅረብ ቢፈልግ ውድድሩ ከመጀመሩ በፊት ይሆናል ነገር 

ግን ውድድር ላይ ከሆነ ውድድሩ ከተከናወነ እስከ 30 ደቂቃ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ለክስ 

ሰሚ ኮሚቴ ክሱን በጽሁፍ ከብር 500.00 ጋር ማቅረብ ይኖርበታል፡፡ የክስ ሰሚ ኮሚቴው 

ወድያውኑ ጉዳዮን ተመልክቶ ውሳኔ ይሰጣል፡፡ ክሱ ተቀባይነት ካገኘ የተያዘው ገንዘብ 

ለክስ አቅራቢው ተመላሽ ይሆናል፡፡ ሆኖም የቀረበው ክስ ተቀባይነት ካላገኘ /ውድቅ ከሆነ/ 

ያስያዘው ገንዘብ ለፌዴሬሽኑ በደረሰኝ ገቢ ይሆናል፡፡ 

 



አንቀጽ ዘጠኝ 

አፈፃፀም 

9.1. በውድድሩ የማይሳተፍ ማነኛውም ክለብ በፌደሬሽኑ መተዳደርያ ደንብ መሰረት 

አስፈላጊው ሁሉ እርምጃ ይወስዳል፡፡   

9.2. ከላይ በዝርዝር ከቀረበው ውስጥ ያልተገለፀ ደንብና መመሪያ ቢኖር በአዲስ አበባ 

 አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የክለቦች መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ውሳኔ ይሰጥበታል  

           

 

የአዲስ አበባ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን 

            ህዳር  25/ 2015 ዓ.ም    

 

 

የተወዳዳሪ ዝርዝር አቀራረብ ከዚህ በታች በቀረበው ሠንጠረዥ ብቻ ተሞልቶ መላክ አለበት 

የክለቡ ስም --------------------------------------------- 
 

ተ.ቁ የተወዳዳሪ ስም ጾታ የውድድር 
ርቀት 

ምርመራ 
 

1  ወ 5 ኪ.ሜ የመጀመሪያ 

ተነሽ 

2  ሴ 5 ኪ.ሜ 1ኛ ተቀባይ  

3  ወ 10 ኪ.ሜ 2ኛ ተቀባይ 

4  ሴ 5 ኪ.ሜ 3ኛ ተቀባይ 

5  ወ 10 ኪ.ሜ 4ኛ ተቀባይ 

6  ሴ 7.195 
ኪ.ሜ 

ጨራሽ 

7  ወ - ተጠባባቂ 

8  ሴ - ተጠባባቂ 

 

የቡድን መሪ ስም -------------------------------  

የአሰልጣኝ ስም --------------------------------- 

የወጌሻ ስም --------------------------------- 
 

የክለቡ ማህተም 


