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BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

& 
AKADEMİ LİGİ TÜRKİYE KUPASI 

2.ETAP YARIŞLARI 
 
BÜLTEN NO     11 
 
MESAFE     2000 metre 
 
YER      Sakarya / Sapanca / Kırkpınar 
 
TARİH      08 – 09 Ekim 2016 
 
PROGRAM 
 08 Ekim 2016 Cumartesi Günü 

 07:30 Organizasyon Toplantısı 
 07:40 Jüri Toplantısı 
 08.30 Yarışların Başlaması 
 11:10 Akademi Ligi Türkiye Kupası Kupa Töreni 
 
09 Ekim 2016 Pazar Günü  

07.30 Organizasyon Toplantısı 
 07:40 Jüri Toplantısı 
 08:30 Yarışların Başlaması 
 10:35 Kapanış ve Kupa Töreni  
  

 
TÜRKİYE KÜREK FEDERASYONU 
 Başkan   : İlhami İŞSEVEN 
 Genel Sekreter  : Adem TUNCER  
 
ONUR KURULU 
 Hüseyin Avni COŞ  : Sakarya Valisi 
 Zeki TOÇOĞLU  : Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı 
 Fatih ÇELİKEL  : Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü  
 Süleyman YILDIRIM  : Sapanca Kaymakamı 
 Aydın YILMAZER  : Sapanca Belediye Başkanı 
 
ORGANİZASYON KOMİTESİ 

Fikret BORA   : Yönetim Kurulu Üyesi - Organizasyon Kurulu Başkanı 
Cengiz TUNÇBİLEK  : Merkez Hakem Kurulu Başkanı  
Turhan YILMAZER  : Sapanca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü 
Nuri TOPSAKAL  : Yönetim Kurulu Üyesi – Organizasyon Kurulu Üyesi 
Erhan ERTÜRK  : Teknik Kurul Üyesi - Organizasyon Kurulu Üyesi 

 Yusuf OKTAR  : Milli Takımlar Koordinatörü – Organizasyon Kurulu Üyesi.   
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MÜSABAKAYA KATILIM ŞARTLARI 

 
1. Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının Federasyon tarafından 2016 yılı 

vizelerinin yapılmış olması şarttır.  
 
2.  Ekip listelerinin Federasyonumuzun resmi web sitesinde belirtilen sisteme 

(yonetim.tkf.gov.tr) Kulüplere gönderilen kılavuza uygun olarak 04.10.2016 Salı günü saat 12.00’ye 
kadar girilmesi ve 0312 310 21 06 no.lu telefondan teyidinin alınması gerekmektedir. Kayıt işlemi 
esnasında sorun yaşanması halinde aynı telefondan veya ugur@tkf.gov.tr mail adresinden       
Uğur ÇATALKAYA ile irtibat kurulabilir. Kayıt işleminde dümencilerin isimlerinin yanına (d) ibaresi 
konulmalıdır. Ferdi katılacak ekiplerin ise listelerini ugur@tkf.gov.tr adresine göndermeleri rica 
olunur. 
 

3. Kura çekiminden Organizasyon Toplantısı sonuna kadar yapılan kayıt iptali ve ekip 
değişikliği işleminde her işlem için 100 TL. ve Organizasyon Toplantısından sonra yapılan kayıt 
iptali ve ekip değişikliği işlemlerinde her işlem için 500 TL. Jüri Başkanı’na ödenecektir.   

 
4. Yarışmalara katılan ekiplerin palalarının tescil edilmiş olan renk ve desende olması 

gerekmektedir. Ancak, dilekçe ile müracaat edildiği takdirde, teknede kullanılan palaların tümünün 
tek tip olması şartıyla ekiplerin yarışmaya iştirakine izin verilecektir. 

 
5.Talimatlarda yer almayan diğer hususlarda karar verme yetkisi Kürek Federasyonu adına 

Yarışma Organizasyon Kurulu’na aittir. 
 
6. Deniz Küreği Yarışlarına katılma hakkını kazanan ekiplerin teknelerini kendilerinin tedarik 

etmeleri ve bilahare kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Federasyonumuzun yarışan ekiplere tekne 
verebilmesine olanak bulunmamaktadır. 

 
7. Deniz Küreği Yarışlarına Katılacak Ekiplerin Dikkatine; 
a) Teknelerde her bir kürekçi için can yeleği bulundurulmalıdır. 
b) Dümenciler, su üzerinde bulundukları sürece can yeleğini giymek zorundadırlar. 
c) Teknelerin burnunda, su seviyesinin üzerinde sabitlenmiş en az 15 metre uzunluğunda ip 

bulundurmak zorundadırlar. Bu ip, teknelerin çekilmesi gibi zorunlu hallerde bu ağırlığı 
taşıyabilecek yeterlilikte olmalıdır. Ayrıca ipin serbest ucunun bir kürekçinin eli ile ulaşabileceği bir 
yerde olması, zorunlu hallerde güvenlik teknesine bu ipi atabilmesi için gereklidir. 

d) Yeterli sayıda can yeleği bulunmayan, teknede belirtilen niteliklere haiz ip bulunmayan 
teknelerin yarışlara katılmalarına izin verilmeyecektir. 
 
 8. Sporcu kayıtlarının yapılabilmesi için lisans çıkartılması ve TC kimlik no.larının sisteme 
kayıtlı olması gerektiğinden kulüplerin 30.09.2016 tarihine kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri 
gerekmektedir. Bu tarihten sonra vize ve tescil işlemleri yapılamayacaktır. 
 
 
İTİRAZLAR 

 
Kulüpler itirazlarını 200 TL “itiraz bedeli” ile birlikte yazılı olarak Jüri Başkanına 

yapacaklardır. İtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret iade edilecektir. Aksi halde 
federasyona gelir kayıt edilecektir.  
 
 
 
 
 

http://yonetim.tkf.gov.tr/Login.aspx
mailto:ugur@tkf.gov.tr
mailto:ugur@tkf.gov.tr
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YARIŞMA ŞEKLİ VE ÖDÜLLER 

 
Büyükler Türkiye Şampiyonası: Federasyon tarafından her sezon bir kez düzenlenir ve üç 

etapta yapılır. Birinci ve ikinci etapta her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya erilir. 
Büyükler Türkiye şampiyonası puanlı bir yarışmadır. Kulüpler bu yarışlara birden fazla ekip ile 
katılabilirler. Birinci ve ikinci etapta her kategori ve tekne sınıfında birincinin derecesinden 
10.maddenin “2b” bendinde belirlenmiş zaman dilimi dâhilinde geçen ekipler birinci 6 puan, ikinci 5 
puan, üçüncü 4 puan, dördüncü 3 puan, beşinci 2 puan, altıncı 1 puan alırlar. Kulüplerin iki etap 
sonunda almış oldukları puanların toplamına göre azami 6 ekip final yarışlarına katılmaya hak 
kazanır. İki etap sonunda puan alamayan ancak yarışı bitiren ekipler “B” Final yarışlarına katılma 
hakkını kazanırlar.  Finale katılacak ekiplerin puanlarında eşitlik olması halinde bu ekiplerin 
sıralamasını belirlemek için kura çekimi yapılır. Ancak puanların eşitliği nedeniyle eleme yarışı 
yapılması gerekiyorsa finalin yapılacağı tarihten bir gün önce Kulvar Belirleme yarışı düzenlenir.  
“B” finalde kulvar numaraları kura ile belirlenir.  Puan sıralamasına göre birinci olan ekip 3, ikinci 
olan ekip 4, üçüncü olan ekip 2, dördüncü olan ekip 5, beşinci olan ekip 1, altıncı olan ekip 6 no.lu 
kulvarda yarışır. Hava şartları nedeniyle birinci olan ekibin talebi ile bir veya altı numaraya 
alınmasına jüri başkanı organizasyon kurulu başkanının görüşünü alarak izin verebilir. Bu durumda 
sıralama puan sıralamasına göre birincinin yanından devam eder Finalde sıralamayı belirlemek 
için 10. maddede belirtilen puan çizelgesi uygulanır. Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 
ERKEKLER (E+ÜE+HKE+HKÜE), KADINLAR (K+HKK+ÜK) ve DENİZ KÜREĞİ ERKEKLER (E) 
KADINLAR (K) kategorilerinde ilk üç sırayı alan kulüplere kupa verilecektir. 

 

Akademi Ligi Türkiye Kupası: Federasyon tarafından her sezon bir kez düzenlenir. Üç etapta 
yapılır. Her üç  etapta her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya ve her kategoride  
kulüplerin yapmış oldukları derecelerin toplamına göre birinci, ikinci ve üçüncü olan Kulüplere kupa 
verilir.   

Türkiye kupası puanlı bir yarışmadır. Kulüpler bu yarışlara birden fazla ekip ile katılabilirler. Birinci 
ve ikinci etapta her kategori ve tekne sınıfında birincinin derecesinden %7 ve daha az sürede 
geçen ekipler birinci 6 puan, ikinci 5 puan, üçüncü 4 puan, dördüncü 3 puan, beşinci 2 puan, altıncı 
1 puan alırlar. Kulüplerin iki etap sonunda almış oldukları puanların toplamına göre azami 6 ekip 
final yarışlarına katılmaya hak kazanır(iki etap sonunda puan alamayan ekipler finale katılamazlar). 
Finale katılacak ekiplerin puanlarında eşitlik olması halinde bu ekiplerin sıralamasını belirlemek için 
kura çekimi yapılır. Ancak puanların eşitliği nedeniyle eleme yarışı yapılması gerekiyorsa finalin 
yapılacağı tarihten bir gün önce eleme yarışı düzenlenir. Normal  yarış düzeninde yapılan final 
yarışında; puan sıralamasına göre birinci olan ekip 3, ikinci olan ekip 4, üçüncü olan ekip 2, 
dördüncü olan ekip 5, beşinci olan ekip 1, altıncı olan ekip 6 no.lu kulvarda yarışır. Ancak hava 
şartları nedeniyle birinci olan ekibin talebi ile bir veya altı numaraya alınmasına jüri başkanı 
organizasyon kurulu başkanının görüşünü alarak izin verebilir. Bu durumda sıralama puan 
sıralamasına göre birincinin yanından devam eder. Toplam puanlamadaki sıralama finalde 
ekiplerin çıkış sıralamasını oluşturur. Finalde her kategorinin yarış yapılan tekne sınıflarının yarış 
zamanlarının toplamı en iyi olan kulüp o kategorinin Türkiye kupasının sahibi olur (yarışa 
katılmayan bir ekibin derecesi erkeklerde 10 dakika, kızlarda 12 dakika olarak kabul edilir. 
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MALİ KONULAR 

Her tekne sınıfında il dışından gelen ve yarışı bitiren ekibin sporcularına ve her kulüpten 
yetkili olduğu Federasyona bildirilen idarecilerden müsabaka alanında hazır bulunanlardan biri ile 
lisans vizesini yaptırmış antrenör (her on sporcuya bir antrenör düşecek şekilde) dağılıma göre 
harcırah (3 gün) ve yollukları ile Kulüplere tekne taşıma ücretleri ödenecektir. Eleme yarışlarında 
elenenlere harcırah ödenmez. Derece giremeyen sporcuların harcırahları İl Müdürlükleri tarafından 
ödenebilir. 

 
 

 
 
 
PROGRAM 
 
08 Ekim 2016 Cumartesi Günü    09 Ekim Pazar Günü 
08:30  Ümit Erkekler 1x     08:30  Kadınlar 1x 
08:40 Ümit Erkekler 2-     08:40 Erkekler 1x 
08:50 Ümit Kadınlar 1x     08:50 Erkekler 2- 
09:00 Akademi Ligi Erkekler 2-    09:00 Hafif kilo Erkekler 2x 
09:10 Akademi Ligi Erkekler 1x    09:10  Hafif Kilo Erkekler 4- 
09:20 Hafif Kilo Kadınlar 2x     09:20 Kadınlar 2- 
09:30 Akademi Ligi Kadınlar 2x    09:30 C-Erkekler 2x 
09:40 Ümit Hafif Kilo Erkekler 2x    09:40 C-Kadınlar 1x 
09:50 Ümit Hafif Kilo Erkekler 4-    09:50 Master Erkekler 2x 
10:00 C-Erkekler 4x+     09:55 Master Kadınlar 1x 
10:10 C-Kadınlar 2x      10:05 Hafif Kilo Kadınlar 1x 
10:20 Hafif Kilo Kadınlar 4x     10:15 C-Erkekler 1x 
10:30 Akademi Ligi Erkekler 4- 
10:40 Ümit Erkekler 4x 
10:50 Ümit Erkekler 4- 
  
 
NOT: Master yarışlarında katılımcılardan sağlık raporu ve nüfus hüviyet cüzdanı fotokopisi 
istenecektir. Master yarışlarının kayıt işlemi yarış saatinin en geç 60 dakika önce kapanır. 


