
1. HALİÇ KUPASI YARIŞLARI 
 

MESAFE    :750 metre 

YER     :Hasköy Sahil / İstanbul 

TARİH     :30-06-2019 PAZAR 

PROGRAM    :08,00 Organizasyon ve Bilgilendirme toplantısı 

    :08,30 Teknik Toplantı 
    :09,00 Hakem toplantısı 
    :09,30 Açılış Töreni 
    :10,00 Yarışların Başlangıcı 
    :Yarışların bitiminde Kupa Töreni ve kapanış 

ONUR KONUKLARI 

Ali Yerlikaya    İstanbul Valisi 

İlhami İşseven    Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı 

Haydar Ali Yıldız   Beyoğlu Belediye Başkanı 

Dr.Cemil Bağlama   İstanbul Gençlik Spor İl Müdürü  

Cebrail Karakaş    Beyoğlu İlçe Spor Müdürü 

 

ORGANİZASYON KOMİTESİ 

Cengiz Tunçbilek   Merkez Hakem Kurulu Başkanı 

Burkay Günay- Burak Demirsaran Organizasyon Komitesi Başkanları 

Fırat Fırat    Mali Konular 

Altınboynuz Gönüllü Sporcu ekibi 

MÜSABAKAYA KATILIM KOŞULLARI 

1. Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının Federasyon tarafından 2019 yılı 
vizelerinin yapılmış olması gerekir. 

2. Yarışmaya Deniz Küreği, Master ve Akademi kategorilerinden vizesi olan sporcular 
katılabilir. Akademik kategoriden katılacak sporcuların bağlı bulundukları üniversitenin 
öğrenci işleri ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire başkanlığından onaylı kafile listesi başvuruda 
bulunmaları gerekmektedir. Tüm sporcular için 2019 sezonu içerisinde olimpik tekne 
kategorilerinde yarışmamış olmaları gerekmektedir. (Akademi sporcuları hariç) 



3. Karma ya da mix ekipler için herhangi bir zamanlama tolerasyonu ya da handikap kuralları 
uygulanmayacaktır. Karma ve mix ekipler C4X+ yarışında yarışacaklardır.  

4.  1.HALİÇ KUPASI Türkiye Kürek Federasyonunun izin verdiği özel katılım koşullu bir 
müsabakadır. Müsabakalara katılabilmek için lisans vizeleri geçerli her ekip dümenciler 
dahil sporcu başına 100 TL ödeyerek yarışmalara dahil olabilir. 

5. Sisteme girişi yapılan ekiplerin onayları yarış sabahı ödeme makbuzların tesliminden 
sonra yapılacaktır. 

6. Ekip listeleri Türkiye Kürek Federasyonu resmi web sitesinde belirtilen sisteme uygun 
olarak 25/06/2019 Salı saat 12.00 a kadar girilmesi gerekir. 

7. Yarışmalar CM4X+ VE CW4X+ kategorilerinde yapılacaktır. Her kategori için 8 ekipten az 
katılım olması halinde organizasyon yarışmaları yapmama hakkını saklı tutar. Her turda 2 
ekibin yarışacağı ve kaybedenin eleneceği sistemde finalde kazanan ekibe 2.000 (ikibin) 
Türk Lirası ödül, ayrıca 1. HALİÇ KUPASI verilecektir. Katılım sağlayan tüm ekip ve 
sporcular içerisinden son 4 ekibe yani yarı finale kalan ekiplere günün anlamına uygun 
madalya verilecektir. 

8. Yarış mesafesi 750 metre olan parkurda sporcular, 2 farklı noktadan start alarak 500 
metrelik düz hatlı parkuru kat ettikten sonra 1 U dönüş gerçekleştirerek PARKURUN 
ORTASINDAKİ FİNİŞ NOKTASINA ilerleyecekler. Kazanan ekip bir üst tura geçerken ilk 
turda kaybeden tüm ekipler dizilimin diğer kanadından tekrar eleme yarışına 
katılabilecekler. 

9. Yarışmaların yapılacağı teknik malzeme organizasyon tarafından temin edilecek ve tüm 
ekipler aynı şartlara sahip teknelerle yarışacaklardır. İskelede bulunan ekipler için kura 
yöntemi ile seçim yapılacaktır. Toplam 4 deniz küreği teknesi kullanılacak olan yarışlarda 
2 ekip start halinde iken takip eden yarış için diğer 2 tekne suya inecektir. Yarışmalar 
sırasında oluşabilecek hasar ya da olumsuzluklar tüm yarış süresine dahildir. (Kürek 
kırılması dümen çıkması vs gibi sorunlar) 

10. Bülten de yer almayan teknik konular Türkiye Kürek Federasyonu talimatnamelerine göre 
değerlendirilebilir. 

İTİRAZLAR  

Kulüpler itirazlarını 200 TL “itiraz bedeli” ile birlikte yazılı olarak Jüri Başkanına yapacaklardır. 
İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret iade edilecektir. Aksi halde organizasyona gelir 
kayıt edilecektir. 

 

NOT:  Yarış ile ilgili tüm sorumluluk organizasyon komitesine aittir. 


