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GİRİŞ
İşbu belgenin amacı:
a) Kano Slalom
b)
Kano
Slalom
etkinlikleri
organizasyonunun tabi olduğu kuralları
sağlamaktır

DİL
Yazılı İngilizce bu Müsabaka Kuralları ve bütün ICF Kano
Slalom müsabakaları ile ilgili kabul edilebilir tek dildir.
Tutarlılık açısından, baştan sona İngilizce
noktalama ve dilbilgisi kuralları kullanılmıştır.

yazı,

Eril cinsiyetini ifade eden herhangi bir sözcük dişil
cinsiyetini de içermektedir.

TELİF
Bu kurallar fotokopi ile çoğaltılabilir. Kuralların
yazılmasında ve kontrol edilmesinde çok dikkatli
davranılmıştır ve orijinal metin ICF’nin web sitesi
www.canoeicf.com adresinde mevcuttur. Lütfen yazıyı
danışmadan tekrar düzenlemeyin.
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Kısaltmalar Listesi
YARIŞMACI

Erkek veya kadın yarışmacı

FEDERASYON ICF Üyesi Ulusal Federasyon
ICF
IJCSL
ICF JCSL

Uluslararası Kano Federasyonu
Uluslararası Kano Slalom Görevlisi
ICF Kano Slalom Görevlisi

CSLC

Kano Slalom Teknik Komitesi

WCH

Dünya Şampiyonaları

WCS

Dünya Kupası Serisi

MÜSABAKA

Dünya Şampiyonalar, Dünya Kupaları ve
Uluslararası etkinlikler

Kayak erkekler (KM), Kayak Kadınlar
KATEGORİLER (KW), Kanada erkekler (CM), Kanada
Kadınlar (CW)
ETKİNLİKLER

Bireysel K1M, K1W, C1M, C1W, C2M
and C2W
Team K1Mx3, K1Wx3, C1Mx3, C1Wx3,
C2Mx3 ve C2Wx3

(DSQ-R)

Koşu için diskalifiye etme

(DSQ-C)

Bütün müsabaka için diskalifiye
etme

[GR]

Genel Kurallar (Kongre tarafından onaylanır)

[TR]

Teknik Kurallar (Yönetim Kurulu
tarafından onaylanır)
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BÖLÜM I - GENEL DÜZENLEMELER

1

[GR]

AMAÇ

1.1 Bir Kano Slalom müsabakasının amacı, mümkün olan
en kısa sürede hatasız olarak, kapılarla tanımlanan bir
nehrin aşılmasıdır.

2

ULUSLARARASI MÜSABAKALAR

[GR]

2.1 Uluslararası olduğu anons edilen bütün müsabakalar
ICF kurallarına tabi olacaktır.
2.1.1 Bir Federasyon veya ona bağlı kurumlar
tarafından organize edilen müsabakalar yabancı
yarışmacılar davet edilir ve katılırlarsa daima
uluslararası kabul edilir.
2.2 Bir uluslararası müsabaka bir Uluslararası Kano
Slalom Hakemi (IJCSL) sıfatıyla geçerli bir kartı olan en
az bir hakem tarafından denetlenecektir.
2.2.1 Bu görevliler CSLC Başkanlığı tarafından
organizatörler tarafından aday gösterilen kişiler arasında
tayin edilirler.
2.2.1.1 Bu görevliler için oda ve kamara masraflarını
organizasyonu yapan Federasyon öder.
2.3 Kano Slalom için dört tür uluslararası müsabaka
vardır:

ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
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Müsabaka

ICF Dünya
Şampiyonalar.
ICF Çocuk ve 23
Yaş Altı Dünya
Şampiyonaları

SEVİYE 1
(bkz.
bölüm IV
ve V)
SEVİYE
2 (bkz.
bölüm
VII)

Müsabaka

ICF
MÜSABAKASI

ICF Dünya
Kupaları

GİRİŞLER
Her Ulusal
Federasyon
için etkinlik
başına 3
tekne
Her Ulusal
Federasyon için
etkinlik başına
tekne sayısı: 1
ila 5 (bkz. kural
44.3.1)

SEVİYE 3

ICF Etkinlik
Sıralaması

Her Ulusal
Federasyon için
etkinlik başına 6
tekne

Uluslararası
SEVİYE 4
Müsabakalar

Uluslararası
Etkinlikler

Organizatör
tarafından
belirlenecektir

3 YARIŞMACILAR

[GR]

3.1 Yalnızca bir ICF Ulusal Federasyonuna bağlı kulüp
veya dernek üyeleri bir uluslararası müsabakaya katılma
hakkına sahip olacaklardır.
3.2 3.1’i yerine getiren ve aynı zamanda Ulusal
Federasyon yarışmacılar (yazılı) onayını ilk alan bir
yarışmacının bir Uluslararası Müsabakada bireysel olarak
yarışmasına izin verilir.

3.3.1 Bir yarışmacı kendi ülkesinin Federasyonundan
yetki aldığı takdirde, ikamet ettiği bir yabancı ülkede
Ulusal Federasyon adına yarışabilir. Bu yetki, bir
kopyası da CSL Teknik Komitesi Başkanlığına
gönderilmek üzere ilgili yıldan önceki 30 Kasım
tarihinden önce ICF Merkezine gönderilmelidir.
Yarışmacı başlama hakkını yeniden kendi Federasyonuna
dönüştürdüğü takdirde de aynı prosedür uygulanır.
3.3.2 Eğer bir yabancı ülkede 2 (iki) yıl ya da daha uzun
süre yaşadıysa, kendi Federasyonunun onayı artık
gerekmeyecektir.
ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
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3.3.3 Bir yarışmacı kanoculuk sporunda aynı takvim yılı
içerisinde bir Federasyondan fazlasında yarışamaz. Bu
kural, bir yarışmacının evlenmek veya başka bir ülkede
yaşamak amacıyla kendi ülkesinden ayrılması durumunda
uygulanmaz. Bu durumda 2 yılın dolmasını beklemeden
yeni Federasyonunda yarışabilir.
3.4 Bir yarışmacının çocuk kategorisinde yarışabildiği ilk
sene 15. Yaş gününün denk geldiği senedir ve çocuk
olarak yarışabildiği son sene 18. doğum gününün denk
geldiği senedir. 23 yaş altı kategorisinde yarışabildiği
son sene ise 23. doğum gününün denk geldiği senedir.
3.5 Usta yarışmacılar bir Ustalar etkinliğinde yaş
kategorileri alt limitine ulaştığı yılda yarışabilir, yani 35
- 39 yaş grubu için 35. doğum günlerinde yarışmaya hak
kazanırlar. Teknede iki yarışmacının bulunduğu
etkinliklerde, daha genç yarışmacının bulunduğu yaş
grubu çiftin yarışabileceği kategoriyi belirleyecektir. Yaş
grubu kategorileri 35-39 yaştan başlayarak 5 yıllık
aralıklarla artacaktır.
3.6 Her bir Ulusal Federasyon yarışmacılarının
kendilerine belli bir etkinliğin müsabaka seviyesi ile
uyumlu bir seviyede yarışma olanağı sağlayan iyi bir
zindelik ve sağlık koşullarında olmalarını sağlayacaktır.
Her bir Federasyon aynı zamanda yarışmacılarının,
takım görevlilerinin ve Federasyonun kendisinin kişileri,
ekipmanı ve malı kapsayan uygun sağlık, ferdi kaza ve
mal sigortası yaptırmalarını da temin edecektir.
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4 ULUSLARARASI MÜSABAKA
TAKVİMİ

[GR]

ULUSLARARASI MÜSABAKA TAKVİMİ
ICF MÜSABAKA TAKVİMİNDEN
farklıdır (yalnızca ICF etkinlikleri)
4.1 Yalnızca ICF’nin hâlihazırda üyesi olan bir Ulusal
Federasyon bir etkinliğin Uluslararası Müsabaka
Takvimine girilmesi için başvuruda bulunabilir.
4.2 Bir başvuru doğrudan ICF veri tabanına veya ICF
tarafından oluşturulan ve ICF web sitesinde yayınlanan
bir form kullanılarak yapılacaktır.
4.3 ICF Müsabakaları takvimi (SEVİYE 1 ve 2)
müsabakalardan önceki yılın 1 Ocak günü itibarıyla
yayınlanacaktır.
Uluslararası
etkinliklerle
ilgili
başvurular için son gün bir önceki yılın 1 Mart günü
olacaktır (ICF Müsabaka Takviminin yayınlanmasından 2
ay sonra).
4.4
ICF
müsabakalarının
müsabaka
takvimi,
müsabakalardan önceki yılın 1 Ekim günü itibarıyla
yayınlanacaktır.

5 MİNİMUM KATILIM

[TR]

5.1 2 farklı Federasyondan en az 3 yarışmacı veya 3
takım o etkinlikte start almadığı takdirde bir bireysel
veya takım etkinliği gerçekleşmez.
5.2 Müsabakanın geçerli olması için 3 yarışmacının veya
her 3 takımın tümünün bitirmesi gerekli değildir.
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BÖLÜM II - KATEGORİLER – TEKNE
YAPIMI – TİCARİ MARKALAR
6 KATEGORİLER KM, KW, CM, CW
6.1 Bireysel Etkinlikler
Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler

[GR]

K1
K1
C1
C1
C2
C2

6.1.1 Bir yarışmacı birden fazla bireysel etkinliğe
katılamaz.
6.2 Takım Etkinlikleri
Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler

3x
3x
3x
3x
3x
3x

K1
K1
C1
C1
C2
C2

6.2.1 Takımlar yalnızca bireysel etkinliklere katılan
yarışmacılardan meydana gelebilir.
6.2.2 Bir yarışmacı ikiden (2) fazla takım etkinliğine
katılamaz.
6.2.3 Bir yarışmacı bireysel etkinliğinden farklı bir
takım etkinliğine katılabilir.
6.2.4 Müsabakanın iki koşusu olduğu zaman, birinci ve
ikinci koşular arasında takımın bireysel üyeleri için
yedekler yapılabilir.
6.2.4.1 Bir takımın yalnızca bir teknesi veya atletinin
yerine yedeği geçebilir.
6.2.4.2 Baş Hakemin onayından sonra, bir takımın
herhangi bir yedeği Skor Belirleme Ofisine iletilmelidir.
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6.2.5 Seviye 4 müsabakalarda, Çocuk etkinlikleri
organizatörün takdir yetkisi dairesinde madde 6.1 ve
6.2’de sıralanan etkinliklerden eklenebilir.

[GR] [TR]

7 TEKNELER, KÜREKLER, AKSESUARLAR
7.1 Tekne Şartnameleri [TR]
7.1.1 Ölçümler
Bütün K1 türleri
Bütün C1 türleri
Bütün C2 türleri

Minimum uzunluk 3.50 m
Minimum genişlik 0.60 m
Minimum uzunluk 3.50 m
Minimum genişlik 0.60 m
Minimum uzunluk 4.10 m
Minimum genişlik 0.75 m

7.1.2 Teknelerin Minimum Ağırlığı
Her türden K1 ve C1 8 kg.
Her türden C2 13 kg.
Ağırlık ölçme süreci, kalan su tekneden çıkarılmalıdır.
7.1.3 Seviye 4 yarışlarında, bütün akarsu kano tekne
tipleri teknenin Kural 19’da tanımlanan uygulanan
bütün güvenlik gereksinimlerini karşılaması kaydıyla ICF
tekne şartnameleri dikkate alınmaksızın yarışabilir.
7.1.4 Bütün teknelerin her iki uçta minimum yarıçapı
yatay olarak 2 cm ve dikey olarak 1 cm olmak
zorundadır.
7.1.5 Bütün teknelerde dümen yasaktır.
7.1.6 Tekneler istenen
tasarlanmalı ve kalmalıdır.

boyutlarda

ve

ağırlıkta

7.1.7 Kanolar güverteli teknelerdir, çift kanatlı
küreklerle itilir ve içinde yarışmacı oturmalıdır. Kanada
kanoları tek kanatlı küreklerle itilir ve içinde yarışmacı
diz çökmelidir.
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7.2 Ticari Markalar [TR]
Tanıtımlar ve Reklâm, Ticari Markalar
7.2.1 Ticari Markalar ve Reklâm
Tekneler, aksesuarlar ve giysilerde ticari markalar,
reklam amaçlı semboller ve yazılı metinler bulunabilir.
ICF Kano Slalom Müsabakaları (Olimpiyat Oyunları hariç,
bkz. Bölüm VI) ile ilgili ekipman ve giysiler üzerindeki
reklâm gereksinimlerinin ayrıntıları Ekipman Kılavuzu ile
ilgili Reklâm, Ticari Marka, Tanıtımla ilgili ICF Ana
Esaslarında verilir.
7.2.2 Ekipman (örneğin tekne, kürek, başlık PDF, Bib)
üzerinde ticari markalar ve reklâm için büyüklük sınırları
ile ayrılan yerler olacaktır. Bu alanlar Atletlerin/NF,
Üreticinin, Organizatörün ve ICF’nin (sponsorlar dâhil)
tanıtımına ayrılır.
7.2.3 Atletin adı kokpitin altında teknenin her iki
tarafına yazılmalıdır.
7.2.4 Atletler temsil ettikleri ulusun
tanımlandığı uygun resmi giysiler giymelidirler.

kolayca

7.2.5 Tütün ürünleri ve güçlü alkollü içkilerle ilgili
reklâmlara izin verilmemektedir.
7.2.6 Spor finansmanı ile ilgisi olmayan resim, sembol
ve sloganlar veya siyasi mesajlara izin verilmemektedir.
7.2.7 Bütün reklâm materyalleri yarışçıların kimliğini
gizlemeyecek ve yarış sonucunu etkilemeyecek şekilde
yerleştirilmelidir.
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BÖLÜM III - YARIŞMA ORGANİZASYONU VE
MÜSABAKALARIN DÜZENLENMESİ

8 GÖREVLİLER

[TR]

Görevliler
Niteliğine ve önemine bağlı olarak, bir uluslararası Kano
Slalom müsabakası aşağıdaki görevliler tarafından
yönetilir:
8.1 Jüri
8.1.1 Her Uluslararası Kano Slalom müsabakasında 3
üyeden meydana gelen bir Jüri olmalıdır. Jüri üyeleri
IJCSL olmalıdır.
Organizasyonu
yapan
Federasyon,
katılımcı
Federasyonlardan alınan adaylara dayanarak Jüri
üyelerini belirler. Bir katılımcı Federasyonun birden
fazla Jüri temsilcisi olamaz.
Organizasyonu yapan Federasyon temsilcisinin Jüride
üstünlüğü olacaktır.
8.1.2 Jüri müsabaka kurallarına uyulmaması ile ilgili
ihtarları alır ve kuralların yorumlanması ile ilgili
anlaşmazlık durumunda kesin kararı verir. Jüri kararları
ICF kurallarına uygun olmalıdır.
Jüri, müsabaka süresinin tamamı boyunca bir yarışmacıyı
diskalifiye edebilir. Jüri, müsabaka boyunca çıkan,
kurallar kapsamında olmayan bütün sorunlarla ilgili
karar alır.
Eşitliği bozan oy durumunda Jüri Başkanının oyu
belirleyicidir.
8.2
Görevliler:
1) Baş Görevli IJCSL / ICF IJCSL
2) Baş Hakem IJCSL / ICF IJCSL
3) Video Hakemi IJCSL / ICF IJCSL
4) Baş Hakem Yardımcısı IJCSL / ICF IJCSL
5) Teknik Organizatör IJCSL / ICF IJCSL
6) Kapı Hakemleri IJCSL / ICF IJCSL
ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
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7) Parkur Tasarımcısı IJCSL / ICF IJCSL
8) Start Hakemi
9) Ön Start Kontrolü
10) Finiş Hakemi
11) Start ve Finiş Zaman Tutucuları
12) Skor Şefi
13) Ekipman Kontrolörü
14) Su Güvenliği Görevlisi
15) Sağlık Görevlisi *
16) Medya Görevlisi *
* Yalnızca Dünya Şampiyonalar ve Olimpiyat Oyunlarında
8.2.1 Uluslararası Müsabakalar (Seviye 4) için 1) ila 3)
numaralı Görevliler, Geçiş Kapısı Hakemleri ve bir
Parkur Tasarımcısı IJCSL seviye 1 olmalıdır –
ICF Müsabakaları (seviye 1-3) ve Olimpiyat Oyunları
için 1) ila 7) numaralı Görevliler ICF IJCSL seviye 2
olmalıdır.
8.3 Bir Uluslararası Slalom Görevlisi Olma Prosedürü
(IJCSL):
8.3.1 Sınav:
8.3.1.1 Organizasyon
Bir Görevliler Sınavı yeterli ilgi varsa bütün Dünya
Şampiyonalarında organize edilir.
Dünya Şampiyonaları dışı sınavlar durumunda,
yalnızca Kıta Dernekleri veya Ulusal Federasyonların
bir sınav yapmak için başvuruda bulunma hakkı
vardır. Bu, ICF tarafından oluşturulan ve ICF web
sitesinde yayınlanan bir form kullanılarak, Müsabaka
Takvimi başvurusuyla birlikte yapılacaktır.
Son başvuru tarihleri Uluslararası Müsabaka Takvimi
ile ilgili son başvuru tarihleriyle aynıdır. Sınav
Takvimi Uluslararası Müsabaka Takvimi ile aynı
tarihte yayınlanır.
8.3.1.2 Adaylar

ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
14

Sınavdan en az 30 gün önce sınav için adayları
belirleme hakkı yalnızca Ulusal Federasyonlara aittir.
Başvurular, ICF tarafından tasarlanan ve ICF web
sitesinde yayınlanan özel bir formda ICF Merkezine
gönderilmelidir. ICF Merkezi isim listesini CSL Teknik
Komite Başkanlığına iletecektir.
8.3.1.3 Prosedür
Bir Uluslararası Hakem Olma Prosedürü
Kano Slalom IJCSL Seviye 1
İki üyeden meydana gelen, CSLC Başkanlığı
tarafından tayin edilen bir alt-komite, IJCSL Seviye 1
sınavını yönetecektir. Sınav, ICF Müsabakası
görevlileri olarak görülmek isteyen görevliler için
İngilizce yapılacaktır ve ICF Tüzükleri, ICF Kuralları
hakkındaki bilgilerine ve pratik deneyimlerine
dayanacaktır. Eğer adaylar sınavı herhangi bir resmi
dilde alırlarsa, ICF Müsabakalarında görev almaları
düşünülemez.
8.3.1.4 Görevli Kartları
Sınavın tamamlanmasından sonra CSL Teknik Komite
Başkanlığı ICF Resmi Sınav Raporunu doldurur ve bunu
sınavı geçenler için Görevli kartlarının hazırlandığı ve
Ulusal Federasyonlara gönderildiği ICF HQ’ya
gönderir.
8.3.1.5 Geçerlilik ve Yenilemeler
Geçerlilik ve yenilemeler Teknik Başkanlığın
kriterlerine tabidir. Eğer Görevli Kartının süresi
sona ererse, kaybolur veya yıpranırsa 20 Avro
tutarında bir yenileme bedeli alınacaktır.
8.3.2 Finansal Sorumluluk
Ulusal Federasyonlar finansal olarak Görevlilerinden
sorumludurlar (sınavdan önce veya sonra).
Sınava başvuran her aday için 20 Avro tutarında bir
Ulusal Federasyon aidatı alınacaktır. Toplam fatura cari
yıl için 30 Ekim-30Kasım tarihleri arasında Ulusal
Federasyona gönderilecektir.
Bir Ulusal Federasyon Dünya Şampiyonaların dışında bir
sıvan için başvuruşa bulunursa, ilgili Federasyon sınav
başkanlarının istihkak ve yol masrafları dâhil sınav
organizasyon masraflarını karşılayacaklardır.
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8.4 Bir ICF Kano Slalom Görevlisi Olma Prosedürü
(ICF JCSL Seviye 2) [TR]:
CSLC Başkanlığı ve ICF Genel Sekreteri her bir ICF IJCSL
- seviye 2’yi iki yıl süreyle belirleyecektir.
Ulusal Federasyonu tarafından sunulan IJCSL - seviye 1
adaya ders vermek ve bu adayı ICF IJCSL - seviye 2
sertifikasyonuna yükseltmek için yılda bir kez bir
seminer
düzenlemek
CSLC’nin
sorumluluğudur.
Değerlendirme kriterleri asıl olarak an uluslararası bir
seviyede karar verme deneyimine ve görevlilerin
görevleri konusunda yüksek uzmanlığa dayanmaktadır.
8.4.1 ICF Etkinlikleri (Seviye 2 ve 3) için görevlilerin
belirlenmesi ve tayini için Ulusal Federasyonların güncel
bir IJCSL Seviye 1 kalifikasyonu olan minimum 2 aday
belirleme hakkı vardır. Belirlenen isimlerin ibrazı için
son gün etkinlikten önceki yılın 1 Ekim günüdür.
Belirlenen isimler CSLC Başkanlığına ve ICF Merkezine
ibraz edilir. Başkanlık, müsabakadan önceki yıl 1 Aralık
günü itibarıyla görevliler listesini Yönetim Kurulunun
onayına sunacaktır.
Dünya Şampiyonaları için Görevlilerin seçilmesi ile ilgili
(ICF Etkinliği Seviye 1) bkz. 41.10.3

9 GÖREVLİLERİN GÖREVLERİ

[TR]

9.1 Baş Görevli müsabakayı kurallara göre yönetir. ICF
müsabakaları (SEVİYE 1-3) için, Baş Görevli Müsabaka
sonuçlarının ve Görevliler listesinin müsabakadan hemen
sonra CSLC Başkanlığına ibraz edilmesini sağlayacaktır.
Baş Görevli Parkur Onay Komitesinin bir üyesidir.
9.2 Teknik Organizatör müsabaka ile ilgili yerel
hazırlıklardan, bütün müsabakanın yapılmasından ve
müsabaka için gereken teknik ekipmanın kurulumundan
ve gerektiği gibi işlemesinden sorumludur. Teknik
Organizatör Parkur Onay Komitesinin bir üyesidir.
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9.3 Baş Hakem müsabakanın doğru yürütülmesini ve
müsabaka kurallarına uyulmasını sağlamalıdır. Baş
Hakem müsabaka kurallarını uygular ve bir yarışmacıyı
diskalifiye edebilir veya yarışı tekrarlatabilir.
Baş Hakem bütün karar mevzularında nihai karar
hakemidir. Etkinliğin resmi bir televizyon yayını veya
resmi bir videosu olduğu zaman, herhangi bir ilgili konu
veya ihbarı belirlemelerinde yardımcı olmak için
televizyon veya video görüntülerinden yararlanabilir.
Baş Hakem cezalarla ilgili bir ihbara karar verdikten
sonra, sonuç vaka haline gelir ve bu nedenle artık
bununla ilgili ihtar çekilemez. Baş Hakem Parkur Onay
Komitesinin
bir
üyesidir.
Baş
Hakem
yarış
koşullarındaki (örneğin hava - rüzgâr, şimşek, su
seviyesi) değişikliklerin bilincinde olmak ve buna göre
yanıt vermek için mevcut teknolojiyi (hava raporları,
rüzgâr ölçerler vb.) kullanmalıdır.
9.3.1 Baş Hakem etkinlikten sonra CSLC başkanlığına
Baş Hakem rapor taslağını kullanarak müsabakanın
yürütülmesi ille ilgili bir rapor sunacaktır.
9.4 Baş Hakem Yardımcısı Baş Hakem ve Baş Görevli ile
yakın işbirliği içinde olacaktır ve özellikle hüküm yerleri
ve hakemlere talimatlar olmak üzere müsabaka ile
ilişkili idari görevlerle ilgili yardımcı olacaktır.
Etkinlik sırasında katılımcı ülkelerin takım liderlerinden
sorguları toplayacak ve karar belgelerinin kontrolü
sürecini izleyecektir.
İhbar Ofisinin idaresi ve Sekreterlik için gereken başka
herhangi bir konu için gerekli formların toplanmasını
izleyecektir. Baş Hakemin herhangi bir ihtarla ilgili
kararlarının formülleştirilmesine yardımcı olacak ve ilgili
bütün resmi formların kaydedilmesini ve arşivlenmesini
izleyecektir.
9.5 Birinci veya İkinci Kapı Hakemi sıfatıyla da hareket
edebilen Geçiş Hakemi, Birinci Hakemin/Hakemlerin
kesin kararını Skor Ofisine iletmekten sorumludur. Kural
olarak Geçiş Hakemi bir Bölüm için tahsis edilen belli
sayıda kapının sonuçlarını sıraya koyacak ve iletecektir.
9.5.1 Geçiş Hakemi her bir kapı için cezaları ilgili disk,
kart veya bölüm skorbordu ile gösterir.
9.6 Kapı Hakemi bir yarışmacının tahsis edilen
kapılardan geçmesini gözlemlemekten ve kaydetmekten
sorumludur. Baş Hakemin takdir yetkisi dairesinde, bir
ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
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Kapı Hakemine yarışmacının geçişine dair kesin kararın
sorumluluğunu taşıyacakları bir ya da daha fazla kapı
tahsis edilecektir.
Bu Hakem Birinci Hakem olarak adlandırılacaktır ve
ayrıca gerekirse ilgili komşu Birinci Hakeme/Hakemlere
kendi komşu kapılarına dair değerlendirmelerini de
verebilirler. Kesin karara varırken, Birinci Hakem ayrıca
komşu Kapı Hakemlerinin, özellikle belli bir aşma için
daha iyi bir konumda (daha iyi bir konum daha yakın
veya uzak olabilir ancak tekil her bir durum için daha iyi
bir açıda bulunmak anlamına gelebilir) olabilecek
hakemlerin gözlemlerini de dikkate almalıdır. Birinci
Hakem her durumu değerlendirecek, bir karara varacak
ve o kararı Geçiş Hakemine iletecek ya da işaret
edecektir. İmtiyazlı bir konumu olan ve/veya tahsis
edildikleri her kapıyı dikkate almak ve bunlara dair
kendi görüşlerini kaydetmek bütün Kapı Hakemlerinin
görevidir. Bir Birinci Hakemin herhangi bir kararını
geçersiz kılmak Geçiş Hakeminin işi değildir, bu hakemin
işi daha ziyade bu kararı kaydetmek, göstermek ve Skor
Ofisine iletmektir.
9.7 Video Hakemleri bir Kapı Hakemi ile aynı
sorumluluğu taşırlar ve herhangi bir kapıda bir yarışmacı
ile ilgili doğru kararı belirlemede ilave kaynak işlevi
görürler. Video Hakemi bütün yarışmacıları sistematik
olarak görüntüleyebilir. Video Hakemleri herhangi bir
kapıda herhangi bir yarışmacıyı veya kapı sıralamasını
gözden geçirebilir. Video Hakemi, Baş Hakeme video
açık ve belirleyici kanıt gösterdiği zaman bir Kapı
Hakeminin kararını değiştirebilecek her türlü çelişkiyi
rapor eder.
9.8 Parkur Tasarımcıları parkurun tasarımından
sorumludurlar ve parkurun başlangıçtaki tasarımının
müsabaka boyunca korunmasını temin ederler. Parkur
Tasarımcıları kapıların gerektiği gibi konmasından ve
ilgili diğer kurulumlardan sorumludurlar ve daima
gerekirse onarım veya düzenleme yapmaya hazır
olmalıdırlar.
Parkur
Tasarımcıları
Parkur
Onay
Komitesinin üyeleridir.
9.9 Ön Start Kontrol pozisyonu zorunlu değildir ancak
mekanın konfigürasyonundan ya da ekipman işaretlerini
kontrol etme ihtiyacından dolayı gerekebilir.
Ön Start Kontrolü yarışmacıya start havuzuna ne zaman
gitmesi gerektiğini bildirebilir. Gerekirse Ön Start
Kontrolü yarışmacının ekipmanının Ekipman Kontrolde
uygulanan işaretleri taşıdığını teyit eder. Eğer yarışmacı
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uygun işaretleri taşımazsa, Ön Start kontrolü bir
yarışmacının müsabakaya başlayıp başlayamayacağına
karar veren Start Hakemine ve Baş Hakeme bildirimde
bulunur. Yukarıdaki süreçten dolayı kaybedilen herhangi
bir zaman yarışmacının aleyhine işler.
9.10 Start Hakemi yarışmacıların doğru sırada
olmalarını sağlar ve start izni verir. Yarışmacı:
- Güvenlik kurallarına uymazsa,
- Start Hakeminin çağrısından kemen sonra Startta
hazır bulunmazsa,
- Gerektiği gibi giyinmezse veya yanlış start
numarası varsa.
- Start Hakeminin talimatlarına uymazsa bir
yarışmacının start almasını reddedebilir.
Startta anormallik durumunda, Start Hakemi derhal Baş
Hakemi bilgilendirmelidir.
9.11 Finiş Hakemi parkuru ne zaman gerektiği gibi
tamamladığını belirler (bkz. Kural 26.4).
9.12 Zaman Tutucular her bir yarışmacı için tam koşma
süresini tutmaktan ve bunu Skor Ofisine iletmekten
sorumludur.
9.13 Skor Şefi Baş Hakemin yönlendirmesi çerçevesinde
alınan verilere dayanarak kesin müsabaka sonuçlarının
hesaplanmasından ve yayınlanmasından sorumludur.
9.14 Ekipman Kontrolörü teknelerin, can yeleklerinin
ve başlıkların 7 ve 19. Kurallara uygun olmasını sağlar ve
bunları buna göre işaretler.
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9.15 Su Güvenliği Görevlisi, kurtarma ekibi ile birlikte
ve koşullara göre alabora yarışmacıların ve parkurdaki
başka kişileri kurtarır. Gerekli güvenlik ve ilkyardım
ekipmanına sahip olmalıdır. Su Güvenlik Görevlisi
ilkyardım hükmüyle ilgili her türlü yerel gereksinimin
karşılanmasını da temin etmelidir.
9.16 Bir görevli, müsabaka ile ilgili çoklu işlev veya rol
üstlenebilir.
9.17 Hiçbir görevli parkurdayken bir yarışmacıyla
iletişime geçemez veya ona herhangi bir şekilde teknik
tavsiyede bulunamaz. Bir Kapı Hakemi bir yarışmacının
dikkatini hiçbir şekilde, yarışmacıların parkuru aşmaları
ile ilgili yapılmış herhangi bir hataya çekmeyecektir.
9.18 Baş Görevli, Baş Hakem, Baş Hakem Yardımcısı,
Video Hakemi, Start Hakemi, Finiş Hakemi, Ekipman
Kontrolörü, Teknik Video Servis Koordinatörü ve Skor
Şefi/Skor Ofisi arasında sürekli telsiz iletişimi olmalıdır.

10 DAVETLER

[GR]

10.1 Bir Uluslararası Kano Slalom Müsabakası davetleri
müsabakadan 2 ay önce gönderilmeli ve aşağıdaki
bilgileri içermelidir:
Müsabakanın tarihi, yeri ve seviyesi (bkz. Kural 2.3)
Parkurun tanımı
Koşuların yaklaşık saati ve start sıralaması
Etkinlikler
Parkurun niteliğinin detayları ve suyun özelliği
(sıralama zorluğu)
Güvenlik tedbirleri
Girişlerin gönderileceği adres
Girişler için son gün
Sorunlar listesi, ödüller ve bunların verildiği koşullar
Seviye 4 müsabakaları için bir Uluslararası Müsabaka
daveti durumunda, organizatörler etkinlik başına
maksimum katılımcı sayısını belirtmelidir.
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[GR]

11 GİRİŞLER

11.1 Bir Federasyon davette verilen talimatlara göre,
bir ICF veya Uluslararası müsabakaya her bir girişi
yapmalıdır.
Bir giriş şunları içermelidir:
- Yarışmacıların ait olduğu Federasyon veya Kulübün
adı
- Her bir yarışmacının adı ve soyadı
- Yarışmacıların veya takımların yer almak istedikleri
etkinlikler
- Takım yöneticisinin, IJCSL, ICF JCSL ve diğer
personelin adı ve soyadı
11.1.1 ICF müsabakaları (Seviye 1-3) ile ilgili nominal
girişler ICF çevrimiçi giriş sistemi üzerinde organizasyonu
yapan Ulusal Federasyon tarafından davetiyede verilen
yönetmelikler uyarınca yapılmalıdır (CSLC tarafından
onaylanır). Uluslararası müsabakalarla (Seviye 4) ilgili
nominal girişler yazılı olmalı ve organizasyonu yapan
Ulusal Federasyon tarafından davetiyede verilen
yönetmelikler uyarınca yapılmalıdır.
11.2 Nominal girişler için son gün müsabakanın ilk
gününden 14 gün öncesi olacaktır.
Olağanüstü koşullarda, Ulusal Federasyonlardan yapılan
geç nominal / sayısal girişlerin kabulü için CSL Teknik
Komite Başkanlığına başvuruda bulunulabilir.
11.3 ICF ve Uluslararası Müsabakaları ile ilgili girişler
yalnızca ICF üyesi Ulusal Federasyonlarından kabul
edilecektir.
11.4 Mürettebat teknelerinde yarışmacıların isimleri
teknede yarıştıkları sıralamada olmalıdır. En üstteki
isim, teknenin önündeki yarışmacının ismi olmalıdır.

ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
21

12 GİRİŞLERİN KABULÜ

[TR]

12.1 ICF Müsabakaları (seviye 1-3) için, ICF çevrimiçi
giriş sistemi üzerinden bir nominal giriş alındısı
alınacaktır.
Uluslararası Müsabakalar (seviye 4) için, organizasyonu
yapan Federasyon her bir girişi aldığını iki gün içinde
yazılı olarak teyit etmelidir.

13 START SIRALAMASI VE ICF KANO
SLALOM SIRALAMA SİSTEMİ

[TR]

13.1 Start Sıralaması
13.1.1 ICF ve uluslararası müsabakalarda start
listesinden
organizatör
sorumludur.
Bireysel
etkinliklerde her bir etkinlik için start sıralaması güncel
ICF
Kano
Slalom
Sıralamasına
dayanmaktadır.
Yarışmacılar ICF Kano Slalom Sıralamalarının tersi sırada
başlayacaklardır. ICF Kano Slalom Sıralaması olmayan
yarışmacılar start sıralamasının başına konur. Bunların
start sıralamasındaki konumu alınır ve organizatörün
sorumluluğundadır.
Yarı finallerin start sıralaması bireysel etkinlik elemeleri
sonuçları sıralamasının tersi olacaktır. Bireysel etkinlik
final koşusunun start sıralaması bireysel yarı final
sonuçlarının sıralamasının tersi olacaktır.
13.1.2 ICF Seviye 2, 3 takım etkinliklerinde ve
Uluslararası Müsabakalarda Çocuk, 23 Yaş Altı ve
Yetişkin yaş gruplarında start sıralaması o etkinlikte
ulusal sıralamanın tersi olacaktır. Bir sonraki yıl için her
bir etkinlikte ulusal sıralama listesi en geç bir önceki
yılın 1 Ekim gününde CSLC tarafından oluşturulur ve ICF
tarafından yayınlanır.
Bir ulusal sıralaması olmayan uluslar start sıralamasının
başına konur. Bunların start sıralamasındaki konumu
alınır ve organizatörün sorumluluğundadır.
13.2 ICF Sıralama Sistemi
13.2.1 ICF Sıralamasının amacı, Kano Slalom’da tayin
edilen ICF Sıralama Etkinliklerine katılan atletler için bir
sıralama sistemi oluşturmaktır.
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13.2.2 ICF Sıralaması her bir etkinlikte bütün
yarışmacıları sıralama amaçlı sürekli bir sistemdir.
Noktaları hesaplama formülü
aşağıdaki ilkeleri
yansıtmaktadır:
- Müsabakanın başlangıç alanının niteliği
- Müsabakanın önemi
- Yarışmacı tarafından elde edilen sonucun niteliği
13.2.3 Güncel ICF Kano Slalom Sıralaması, son iki yılda
tayin edilen müsabakaların en iyi 5 sonucundan
hesaplanır. Bir sonraki yıl için tayin edilen ICF CSL
Sıralama etkinlikleri listesi en geç bir önceki yılın 1 Ekim
gününde CSLC tarafından oluşturulur ve ICF tarafından
yayınlanır.
13.2.4 ICF Sıralamasının hesaplanması için organizatör
müsabaka sonuçlarını istenen formatta ICF’ye,
müsabakanın tamamlanmasından sonra (maksimum) 24
saat içinde gönderecektir.

14 MÜSABAKA FORMATI

[TR]

14.1 Bir uluslararası Kano Slalom müsabakası 2 koşudan
meydana gelmektedir. İki koşunun daha düşük skoru,
hiçbir yarı final veya final aşamasının yapılmadığı
durumlarda elemelerin sonuçlarını veya müsabaka
sonuçlarını belirleyecektir. Yarı finalin start sıralaması
elemelerin sonuçlarının sıralamasının tersi olacaktır.
Final koşusunun start sıralaması yarı final sonuçlarının
sıralamasının tersi olacaktır.
Organizatörler
farklı
müsabaka
formatları
kullanabilirler. Müsabaka formatı bir eleme koşusundan
ve bir final koşusundan (ilerleme numaraları ICF
ilerlemelerini izlemesi gereken ICF Sıralaması etkinlikleri
hariç organizatör tarafından yayınlanmalıdır) veya iki
yarı final ve final koşusundan meydana gelmektedir. ICF
Seviye 1 ve 2 Müsabakaları ile ilgili olarak, organizatör
iki eleme koşusu, yarı final ve final koşusu
gerçekleştirmelidir. ICF Sıralaması Müsabakaları üç
aşamalı bir müsabaka olmalıdır.
14.2 Eğer bir slalom etkinliği iptalden dolayı
tamamlanmazsa, Jüri ve Baş Hakem bu istisnai
koşullarda etkinliğin son tamamlanan aşaması (örneğin
elemeler veya yarı finaller) temelinde müsabakanın
kesin sonuçlarını oluşturabilir.
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14.3 ICF ve Uluslararası Müsabakalardaki takım
yarışmaları iki (2) koşudan meydana gelmektedir ve tek
bir koşuya indirilebilir.

15 MÜSABAKA PROGRAMI

[TR]

15.1 Müsabakanın başlamasından en az 24 saat önce her
bir katılımcı Ulusal Federasyona Federasyon veya
Kulüpleriyle katılımcı isimlerini veren bir final programı
verilmelidir.
15.1.1 Programın organize edilmesinde, aşağıdaki
ilkeler izlenmelidir: İlgili yarı final/ finalleri de dâhil
olmak üzere bireysel etkinlikler tercihen takım
etkinliklerinden
önce
bir
birim
olarak
gerçekleştirilmelidir ancak takım etkinliklerinden sonra
da gerçekleştirilebilir. Yarışmacıların birden fazla
etkinlikte yarışmasına olanak vermek için program
dikkate alınmalıdır.
Özel koşullarda, eleme koşuları farklı günlerde
gerçekleştirilebilir. Takım yöneticilerinin çoğunluğu
onay vermediği takdirde, değişiklik yapılamaz.

16 GİRİŞLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE GERİ
ÇEKİLMESİ

[TR]

16.1 Değişikliklerin veya geri çekmelerin ilanı Takım
Liderleri toplantısı sırasında yapılmalıdır.
16.1.1 Bir girişin geri çekilmesi kesindir ve aynı
yarışmacının veya takımın yeniden giriş yapmasına izin
verilmez.
16.2 Teyit edilen bir girişte yapılacak herhangi bir
değişiklik müsabaka gününde programın ilk yarışından en
az 2 saat önce yazılı olarak Baş Hakeme iletilmelidir.
16.3 Bir atletin katılımının Takım Liderleri toplantısında
teyit edilmesi gerekmektedir. Teyit edilmeyen girişler
start listesinden çıkarılacaktır.
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17 START NUMARALARI

[TR]

17.1 Organizasyonu Yapan Ulusal Federasyon tarafından
sağlanan bib üzerindeki sayılar yarışmacının önünde ve
arkasında gösterilecektir. Unvan veya ana sponsorun
ismi gösterilebilir.
17.2 Bib üzerindeki sayıların yüksekliği 20 cm ve
kalınlığı minimum 2 cm olmalıdır. ICF teknik
gereksinimlerine uyarak, ICF müsabakaları için bib
numarası gösterilmelidir.
17.2.1 Bib görünür bir şekilde yarışmacıların vücuduna
sabitlenmelidir. C2’de bowman veya her iki yarışmacıda
bir numara bulunur.
17.3 Her bir yarışmacı kendi start numarasından
sorumludur.

18 TAKIM YÖNETİCİLERİNE
TALİMATLAR

[TR]

18.1
Her
bir
takım
yöneticisi
müsabakanın
başlamasından en az 5 saat önce aşağıdaki hususlarla
ilgili yazılı yönergeler almalıdır:
- Start sıralamalarının bir listesi
- Detaylı zaman çizelgesi
- Parkurun açıldığı zaman
- Start zamanı
- Start çizgisinin konumu
- Finiş çizgisinin konumu
- Startlar arasındaki ara
Start Hakemi tarafından start vermek
için kullanılan ve Hakemler tarafından
parkuru
temizlemek
için
(ıslık)
kullanılan sinyal
Müsabaka ofisinin/ihbar ofisinin ve
Jürinin
(yalnızca
Dünya
Şampiyonalarında) bulunduğu yer
Teknelerin denetim zamanı ve yeri
Uygunsa, teknelerin finişten starta
nakledilme biçimi
- Antrenmanla ilgili yönetmelikler
Dopingle
Mücadele
Kontrolü
yeri
(gerektiğinde).
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18.2 Her bir katılımcı Federasyondan takım
yöneticilerinin bir toplantısı müsabakanın
başlamasından önce uygun bir zamanda
gerçekleştirilmelidir.
Aşağıdaki hususlar tartışılmalıdır:
- Yarışmacılara ilave talimatlar
-

Girişlerin teyidi, değiştirilmesi ve/veya geri
çekilmesi.

[TR]

19 GÜVENLİK TEDBİRLERİ

19.1 Bütün tekneler batmaz nitelikte olmalı ve her iki
uçta pupadan ve pruvadan en fazla 30 cm uzaklıkta
iliştirilen bir tutamakla donatılmalıdır.
19.1.1 Şunlar tutamak kabul edilir: ip halkaları,
tutamaklı ipler ve tekne inşasının ayrılmaz bir parçası
olan bir tutamak.
19.1.2 Tutamaklar daima tekneyi tutmak için
başparmağın dibinden bütün elin kolayca konmasına
izin vermelidir.
19.1.3 Kullanılan malzemenin çapı en az 6 mm veya
kesti minimum 2 x 10 mm olmalıdır.
19.1.4 Tutamakların
verilmez.

bantlanmasına

izin

19.2 Her bir yarışmacı çenenin altından sıkıştırılan bir
şeridi olan bir başlık ve bir can yeleği giymelidir. Her
ikisi de kullanılabilir durumda olmalıdır.
Can yeleğinin/başlığın yapısı, şekli ve kompozisyonu
hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.
Ürünler malzemenin kalitesini ve sanayi standartlarına
uygun olduğunu garanti eden tanınmış üreticilerden
temin edilmelidir.
19.2.1 Bir can yeleği mevcut sanayi standardına yani,
ISO 12402-5’e (Seviye 50) veya aynı gereksinimleri
karşılayan ulusal standarda uygun olmalı ve ICF tescilli
olmalıdır. Bir müsabakada can yeleğinin kaldırılması
6.12 Kg’lık bir kalibre edilmiş paslanmaz çelik ağırlık
veya başka metallerden yapılan muadili yardımıyla test
edilecektir. Ekipmanın ICF Görevlileri tarafından
kontrolüne olanak sağlamak için can yeleği
üreticisinin işaretleri ve tanımı ISO standardına (veya
ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
26

dengi bir ulusal standarda) uygun olmalıdır. Bu, vücut
ağırlığı ne olursa olsun her büyüklükteki can yeleğine
uygulanır.
ICF müsabakalarında test süreci:
1. Can yeleği ICF ekipman tescilli olmalıdır.
2. Can yeleği hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.
3. Can yeleği ISO 12402-5 (Seviye 50) (veya dengi bir
ulusal standart) onaylı olmalı ve uygun etiketi
taşımalıdır.
4. Can yeleği 6.12 Kg’lık bir kalibre edilmiş paslanmaz
çelik ağırlığı kaldırabilmelidir.
19.2.2 Güvenlik başlığı EN 1385’e uygun olmalı ve
ICF tescilli olmalıdır.
Her bir başlık aşağıdaki bilgilerin kullanıcı için kolayca
okunabilir olacağı ve ekipmanın ICF Görevlileri
tarafından kontrolüne olanak sağlamak için başlığın
ömrü boyunca okunaklı kalacağı şekilde
işaretlenecektir:
ICF müsabakalarında test süreci:
1. Başlık ICF ekipman tescilli olmalıdır.
2. Başlık hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.
3. Başlıkta aşağıdakiler açıkça görülmelidir:
1.Avrupa Standardı numarası
2.Üreticinin kimliği veya işareti
3.Üretim tarihi
4.”Kano ve akarsu kano sporları için başlık
19.3 Organizatörlerin finişte yelek ve teknelerin
kaldırma kuvveti üzerinde spot kontrolü yapması
tavsiye edilir.
19.3.1 Şüpheli durumlarda, teknenin kaldırma kuvveti
kontrol edilir. Tekne suyla dolduğunda yüzeyde
yüzebilmelidir.
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19.4
Yarışmacılar
daima
kurtulabilecek durumda olmalıdır.

tekneden

derhal

19.5 Güvenlik kurallarına uyulmaması durumunda, Start
Hakemi ve Baş Hakem verilen görevlerine göre
sorumludur
ve
bir
yarışmacının
başlamasını
yasaklayabilir.
19.6 Her durumda, yarışmacılar riski üstlenerek start
alırlar. ICF ve organizatörler, müsabaka parkurunda
olabilecek kazaların veya ekipman hasarlarının
sorumluluğunu almaz.

[TR]

20 PARKUR

20.1 Parkur uzunluğu boyunca tümüyle yarışmaya
uygun olmalı ve sağ ve sol C1 ve C2 kürekçileri için aynı
koşulları sağlamalıdır. İdeal parkur şunları içermelidir:
1) Yarışmacıya birçok seçenek sunan minimum bir
kapılı kombinasyon
2) Suyun teknik zorlukları kullanılarak sürekli yön
değişiklikleri ve akış hareketleri 8girdaplar,
dalgalar ve ivrintiler).
20.2 Bir parkur için, parkurun merkez çizgisinin altına
doğru start çizgisinden finiş çizgisine kadar ölçülen
minimum uzunluk 200 m, maksimum uzunluk 400 m’dir.
Parkur Tasarımcılarına tavsiye olarak, parkur, 95
saniyeye yakın bir sürede K1M için seyri kabil olmalıdır.
Müsabaka parkurunun sonunda yarışmacılar için yeterli
ısıtma ve soğutma alanları bulunmalıdır. Bu alanlar
yarışan bütün kategorilere açıktır ve start ve finiş
alanını etkilememelidir.
20.3 Parkur doğal ve/veya yapay engellerden meydana
gelmelidir.
Akredite edilen takımların resmi antrenman süreleri ve
programlanan müsabaka günleri boyunca parkura serbest
(ücretsiz) erişimi vardır.
20.4 Parkur minimum 18 kapıdan ve maksimum of 25
kapıdan meydana gelmelidir ve bunlardan 6’sı yukarı
yönde kapılar olmalıdır.
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20.4.1 Start ve Finiş konumları ve bunların
organizasyonu resmi antrenmanın başlamasından önce
Baş Hakem tarafından kabul edilmelidir.
20.4.2 Son kapı ve finiş çizgisi arasındaki mesafe en az
15 metre ve en fazla 25 metre olmalıdır.
20.4.3 Organizatörler yarışın yarışmacılar açısından
rahatsız edici veya uygunsuz olmayacağı bir parkur
seçmelidirler. Kapılar açıkça belirtilen doğru sunumla
(direklerin rengi ve numara panosu ile) yerleştirilmeli ve
belirsizlik olmadan doğru aşma ve ceza hükümlerine
olanak sağlamaya yetecek alan bırakılmalıdır.
20.5 Eğer etkinlik sırasında Baş Hakem su seviyesinde
ortaya çıkan düzeltilebilir önemli bir değişiklik
tanımlarsa,
başlangıçtaki
su
koşulları
yeniden
oluşturulana kadar müsabakayı durdurabilir.
20.6 Eğer müsabaka sırasında parkurun niteliğini veya
tasarımını değiştiren olağanüstü koşullar doğarsa, bir
kapının konumunu değiştirme yetkisini yalnızca Baş
Hakem verebilir.
20.7 Parkur Tasarımcıları Alt Komitesi, elemeler
parkuru üzerinde hüküm için kullanılan konumları
dikkate alarak Yarı Final/Final parkur parkuru tasarlar
ve ilan eder. Bir yarı final/final parkuru, parkur
dengesinin korunması kaydıyla elemeler parkurundan
değiştirilebilir. Teknik Organizatör ve Baş Hakem Parkur
Tasarımcılarına parkur tasarımı ve parkurun asılması ile
ilgili önerilerini sunabilir.
Organizasyonu yapan Federasyon Parkur Tasarımcılarına
su kontrolü olasılığı hakkındaki bilgileri ve su seviyesini
etkileyen diğer bilgileri sağlar. Parkur Tasarımcılarına
görevlerini en verimli ve açık bir şekilde yerine
getirmeleri için yardımcı olduktan sonra, organizasyonu
yapan Federasyon parkurun 1:1000 ölçekli bir haritasını
hazırlar.
Her bir parkur planının bir haritası, organizasyonu yapan
Federasyon tarafından ilan edilen zamanda bütün
katılımcıların görebileceği bir yerde yayınlanır.
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21 PARKURUN ONAYLANMASI

[TR]

21.1 İdeal olarak demo koşusu amaçlı tekneler bir sağ
C1M, bir sol C1M, bir sağ C1W, bir sol C1W, iki K1M, iki
K1W ve iki C2 (ön sol ve ön sağ) içermelidir. Her
durumda her bir etkinlik için maksimum tekne sayısı
2’den fazla olmamalıdır.
21.1.2 Demo koşusu her bir gösterici tarafından tam
mesafe koşusunun izlediği bölümlerde her bir gösterici
tarafından parkurun gezilmesini içermelidir.
21.2 Baş Görevli, Teknik Organizatör, Baş Hakem ve
Parkur Tasarımcıları parkurlarda seyir kapasitesini
belirleyen ve parkuru/parkurları müsabaka için
onaylayan Parkur Onay Komitesini meydana getirir.
21.3 Eğer parkurun herhangi bir şekilde kabul edilemez
olduğu kanaatine varılırsa, (örneğin parkurun veya
parkurun bir bölümünün adaletsiz, tehlikeli olması veya
yarışı olanaksız kılması) Kural 21.2’de adları geçen
yukarıdaki kişiler problemi çözmek için karar verme
yetkisine sahiptirler.
Parkur Onay Komitesinin yarıdan fazlası değişiklik talep
ederse parkur değiştirilmelidir. Bu tür durumlarda,
parkur tasarımcıları tarafından yeniden ele alınmak ve
onaylanmak üzere parkur değişiklik teklifleri yapılabilir.
Onaydan sonra başka değişiklik yapılamaz.
Resmi antrenman koşularının ilk startı (yapıldığı zaman)
parkurun kesin onaylanmasının ilan edilmesinden 20
dakikadan daha kısa bir süre sonra gerçekleştirilemez.

22 ANTRENMAN

[TR]

22.1 Organizatörün takdir yetkisi dairesinde, seviye 4
müsabakalarında tamamlanan parkur üzerinde bir
antrenman koşusuna izin verilebilir. Antrenman koşuları
zorunlu değildir.

[TR]

23 START

23.1 Startlar doğrudan yukarı veya aşağı yönde olmalıdır.
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23.2 Start Hakeminin bir yardımcısı starta kadar her bir
tekneyi start konumunda tutabilir.
23.3 Tekne startta durağan (tercihen tutulur) olmalıdır.
23.4 Takım koşularında, bütün tekneler durağan
(tercihen tutulur) olmalıdır. Belirlenen birinci tekne
koşunun zamanını aktive etmelidir.
23.5 Her durumda yarışmacılar Start Hakeminin
konumla ilgili veya özel talimatlarına uymalıdırlar.

24 START ARALIĞI

[TR]

24.1 Bireysel etkinliklerde, startlar en az kırk beş
saniyelik aralıklara bölünür.
24.2 Takım etkinliklerinde, startlar en az doksan
saniyelik aralıklara bölünür.

25 YANLIŞ START

[TR]

25.1 Yalnızca Start Hakemi yanlış bir startın olduğunu
belirlemeye ve yarışmacıya uygun sinyalle hatırlatma
yapmaya mezundur.
25.2 Start Hakemi ikinci bir startın verildiğini belirler
ve kararını Baş Hakeme bildirir.

[TR]

26 FİNİŞ

26.1 Finiş çizgisi parkurun her iki tarafında çok açık bir
şekilde işaretlenmelidir.
26.2 Bir yarışmacının koşusu finiş çizgisini geçtiği zaman
tamamlanır. Yarışmacı finiş çizgisini birden fazla
geçmemelidir veya o koşu için diskalifiye riskini
almamalıdır (DSQ-R).
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26.3 Takım etkinliğinde her 3 tekne finiş çizgisini 15
saniyede geçmelidir veya 50 saniye ceza alır (bkz. Kural
29.4.6).
26.4 Eğer bir yarışmacı, Finiş Hakeminin görüşüne göre,
finiş çizgisini alabora olarak geçer veya tekneyi tümüyle
terk ederse (bkz. Kural 32 ve 34.4), yarışmacıya o koşu
için bir DNF verilecektir.

27 KAPILARIN İŞARETLENMESİ

[TR]

27.1 Kapılar, alt halka daima beyaz, her bir halka 20 cm
yükseklikte olmak üzere aşağı yönde kapılar için yeşil
beyaz, yukarı yönde kapılar için kırmızı beyaz halkalarla
boyanan bir (1) ya da iki (2) asılı direkten meydana
gelir. Her direğin etrafı minimum 2 cm genişliğinde ve
maksimum 2.5 cm genişliğinde siyah bantla çevrilir. Bir
(1) direkli kapıda, kapı çizgisini tanımlamak için su
kenarında ilgili nehir kıyısına ikinci bir direk konacaktır.
27.2 İki direkli kapının genişliği direkler arasında
minimum 1.2 metre ila maksimum 4.0 metredir. Direkler
yuvarlak olmalı ve 3.5 ila 5.0 cm çapında ve 1.6 ila 2 m
uzunluğunda ve rüzgârın neden olduğu hareketin aşırı
olmaması için yeterli ağırlıkta olmalıdır.
27.3 Direklerin suyun üzerindeki yüksekliği adil ve makul
yarış koşulları sağlayacak şekilde olmalıdır ve eşzamanlı
olarak
Parkur
Tasarımcılarının
amaçlarını
gerçekleştirecektir. Parkur Tasarımcılarına ve Baş
Hakeme bir gösterge olarak direk yüksekliği suyun
üzerinde yaklaşık 20 cm olmalıdır ve herhangi bir su
dalgalanmasıyla ayarlanmamalıdır.
Direk ayarlama sistemi her kapıda her bir direk için kolay
ayarlama sağlamalıdır.
27.4 Kapılar aşma sırasına göre numaralandırılmalıdır.
27.5 Kapı numarası panellerinin boyutları 30 cm x 30 cm
olmalıdır. Numaralar sarı veya siyah bir zemin üzerinde
siyah boyayla panellerin her iki tarafına yazılmalıdır. Her
bir rakam ve harf 20 cm yüksekliğinde ve 2 cm
kalınlığında olmalıdır. Panelin doğru aşma yönünün
tersindeki tarafında, alt soldan üst sağa çapraz bir
kırmızı çizgi çizilir.
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27.6 Her bir Geçiş konumunda hakkında karar verilen
kapıların sıra numaraları açıkça gösterilmelidir.

[TR]

28 AŞMA
28.1 Bütün kapılar sayısal sırada aşılmalıdır.

28.2 Bütün kapılar kapı numarası panelleri ile
gösterildiği gibi kapının doğru tarafından herhangi bir
sunumla aşılabilir.
28.3 Her koşulda kapı çizgisi iki direğin dış kenarı ile
dibi arasındaki çizgi olarak tanımlanır. Sallanan
kapılarda kapı çizgisi su yüzeyine doğru dikey çıkıntı
yapan direğin dibi ile dış kenar arasındaki çizgi olarak
tanımlanır.
28.4 Kapının aşılması için aşağıdaki koşullar yerine
getirilmelidir:
28.4.1 Kapının aşılması tekne veya vücut veya kürek
kapının bir direğine temas ettiği zaman veya
yarışmacının başı (C2’de, iki yarışmacıdan biri) kapı
çizgisini kırdığı zaman başlar.
28.4.2 Bir kapının aşılması sonraki herhangi bir kapının
aşılması başladığı zaman veya finiş çizgisi geçildiği
zaman sona erer.
28.5 Bir kapının doğru aşılmış kabul edilmesi için
aşağıdaki koşullar yerine getirilmelidir:
28.5.1 Yarışmacı veya yarışmacıların başının tamamı
kapının ve parkur planının doğru tarafına göre kapı
çizgisini geçmelidir.
28.5.2 Teknenin bir bölümü başın tamamının çizgiyi
geçtiği anda kapı çizgisini geçmelidir.
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[TR]

29 CEZALAR

29.1 Sıfır (0) Ceza saniyesi
Vücudun, ekipmanın, küreğin veya teknenin herhangi bir
bölümüyle direğe temas etmeden doğru aşma.
29.2 İki (2) Ceza saniyesi
Bir ya da iki direğe temasla kapının doğru aşılması.
29.3 Aynı veya her iki direğe tekrar temas yalnızca bir
kez cezalandırılır.
29.4 Elli (50) Ceza saniyesi:
29.4.1 Kapının doğru aşılması olmadan bir kapıya temas
(1 ya da 2 direk).
29.4.2 Aşmaya olanak vermek için kasıtlı itme.
Kasıtlı bir itmeyi yargılama kriterleri şunlardır;
1. Yarışmacı bir kapıyı ve/veya
2. Yarışmacının beklenmeyen bir hareketi (darbe veya
vücut hareketi) kapının aşılmasına olanak verir
Bu durumda kapı aşılacak bir konumda değildir.
29.4.3 Yarışmacının başı (C2’de bir veya her iki
yarışmacı) kapı çizgisini ters çevirir. (Ters çevirmenin
tanımı için bkz. Kural 32.1).
29.4.4 Yarışmacının başının herhangi bir bölümü kapının
aşılması sırasında kapı çizgisini kırar.
29.4.5 Kapının dışarıda bırakılması
Dışarıda bırakılan kapı/kapıların sonraki herhangi bir
kapı aşılması başladığında veya finiş çizgisi geçildiğinde
belirlenir.
29.4.6 Birinci takım üyesinin finişe varmasını izleyen on
beş (15) saniye içinde finiş çizgisini geçemeyen son
takım üyesi.
29.4.7 Başın bir bölümü teknenin bir bölümü olmadan
kapı çizgisini kırar.
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29.5 Bir kapının, başı hariç temas olmadan yarışmacı
tarafından vücutlarının bir bölümü veya ekipmanla
altının oyulması cezalandırılmaz.
29.6 Bir kapıda direklere temas etmeden tekrarlanan
girişimler yarışmacının/yarışmacıların başının bir bölümü
kapı çizgisini kırmamışsa cezalandırılmaz.
29.7 Elli (50) ceza saniyesi herhangi bir kapıda bir
yarışmacı tarafından alınabilecek en yüksek cezadır.
29.8 Şüphe durumunda karar daima yarışmacı lehine
verilmelidir.

[TR]

30 HAKEM SİNYALLERİ

30.1 Görsel sinyal diskleri veya kartları kural olarak
Geçiş Hakemi tarafından cezaları izleyicilere iletmek
için kullanılır.
30.1.1 Sarı bir disk veya kart 2 rakamı ile işaretlenir ve
kırmızı bir disk veya kart 50 rakamı ile işaretlenir.
Rakamlar siyah olmalı ve her iki tarafa yazılmalıdır.
30.2
Sinyal
gerçekleştirilir:

verme

aşağıdaki

kurallara

göre

30.2.1 Sıfır (0) ceza, sinyal verilmez.
30.2.2 Cezalı aşma, bir disk/kart sürekli olarak tutulur
(2 ila 50 arasında rakamlarla) veya alınan ceza
saniyelerine göre bir bölüm skorbordu üzerinde.

31 PARKURUN TEMİZLENMESİ

[TR]

31.1 Bir yarışmacı başka bir yarışmacı tarafından
sollandığı zaman, Hakem ıslıkla sürekli işaret veriyorsa
yol verilmelidir.
31.2 Sollayan yarışmacı parkuru gerektiği gibi aşma
girişiminde bulunuyor olmalıdır. Eğer yarışmacı eksik
kapılar nedeniyle solluyorsa, yaklaşan yarışmacıyı
engellememelidir.
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31.3 Eğer yarışmacı başka bir yarışmacı tarafından
engellenirse, Baş Hakem yetki verdiği takdirde koşuyu
tekrarlayabilirler.

32 BAŞ AŞAĞI VE ALABORA OLMA

[TR]

32.1 Tekne yarışmacının başı tümüyle su altındayken
baş aşağı olmuş kabul edilir.
32.2 Yarışmacı (veya C2’de bir yarışmacı) tekneyi
tamamen terk ettiği zaman alabora olmuş kabul edilir.
32.2.1 Eskimo yalpalaması alabora kabul edilmez.
Takım koşularında, takım üyeleri Eskimo yalpalaması
konusunda birbirlerine ceza almadan yardım edebilirler.

33 ZAMANLAMA

[TR]

33.1 Bir koşunun süresi aşağıdakilerden ölçülür:
Yarışmacının vücudunun veya elektronik cihazın (vücut
veya tekne üzerinde) start çizgisini kırdığı andan finiş
çizgisi yarışmacının vücudu veya elektronik cihaz
tarafından kırıldığı zamana (C2’de, çizgiyi geçen ilk
vücut).
Yarışan takımlarda zaman ilk yarışmacı start çizgisini
kırdığı andan son yarışmacı finiş çizgisini kırdığı ana
kadar ölçülür.
33.2 Her bir koşunun zamanlaması en az saniyenin
1/100’ü kadar kesin olmalıdır ve sonuçlar saniyenin
1/100’üne kadar rapor edilmelidir.
(Örnek: 1 dakika, 30 ve 5/100 saniyelik koşu süreleri
90.05 saniye olarak rapor edilecektir)

34 SONUÇLARIN HESAPLANMASI
VE GÖNDERİLMESİ

[TR]

34.1 Sonuçları hesaplamak için aşağıdaki formül
kullanılır:
Saniye cinsinden en iyi koşu süresi + ceza saniyeleri =
sonuç
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34.1.1 Her bir koşuda bireysel bir skor için örnek
Koşma süresi: 2’ 20’’.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 saniye
Ceza saniyeleri:
2 + 2 + 50 = 54.00 saniye
Toplam:
= 194.82 saniye

34.1.2 Her bir koşuda Takım Puanlaması için örnek:
Birinci teknenin başlaması ile son teknenin varışı
arasındaki süre:
Koşma süresi: 2’ 20’’.82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 saniye
Birinci teknenin ceza saniyeleri:
= 104.00 saniye
İkinci teknenin ceza saniyeleri:
= 154.00 saniye
Üçüncü teknenin ceza saniyeleri:
= 56.00 saniye
Toplam:
= 454.82 saniye

34.2 Bir yarışmacı veya bir takımla ilgili bir koşunun
sonuçları öğrenilir öğrenilmez, start numarası, ceza
saniyeleri ve süre ilan edilmelidir ve ihtar verme süresi
sona erene kadar belirlenen yere asılmalıdır.
34.3 Sonuçların rapor edilmesinde aşağıdaki gösterimler
kullanılacaktır:
DNS
DNF
DSQ-R
DSQ-C

başlamadı
bitirmedi
belli bir koşudan diskalifiye edildi
müsabakadan diskalifiye edildi

DNS, DNF, DSQ-R durumunda verilen ceza saniyeleri
hesaplama ve sınıflandırma için 999 olacaktır. DSQ-C
durumunda hiçbir sınıflandırma kaydedilmez.
34.4
- En az 1 koşuda normal sonuçlar alan atletler normal
olarak tasnif edilmelidir.
- Yalnızca 999 ceza saniyesi alan atletler/takımlar
(DNF veya DSQ-R veya 1 DNS ile birlikte çoklu
koşularda DNF veya DSQ-R) NOC kodu ile tasnif
edilmelidir.
- Çoklu veya tek koşular için yalnızca DNS sonucu olan
atletler sıralanmamalıdır.
- Çoklu koşuları içeren sonuçlarda, sonuçlar sadece tam
koşu için gösterilmelidir.
- DSQ-C teknesi/tekneleri için, tekne/tekneler bütün
müsabakadan elenir ve sıralanmayacaktır. Sonradan
DSQ-C ortaya çıktığı zaman bir raunttan arşivlenen
sonuçlar sonuçlarda veya o raundun yarış analizinde
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gösterilmeyecektir. Teknenin/teknelerin diskalifiye
öncesinde tamamladığı rauntlarla ilgili sonuçlar
kalacaktır.
Bir yarışmacının tekneyi tamamen terk etmesi veya finiş
çizgisinden ters geçmesi durumunda, yarışmacıya veya
takıma bir DNF sonucu verilir.

35 BERABERLİKLE SONUÇLANAN ELEME(LER)

[TR]

35.1 En iyi koşuları olarak iki (2) ya da daha fazla
yarışmacının aynı sonucu alması durumunda, diğer
koşularının daha düşük sonucu eşitliği bozacaktır. Eğer
bu, eşitliği bozmazsa, yarışmacılara aynı sıralama
verilir.
35.1.1 Yarışmacıyı sonraki rauntlar (yarı final veya final)
için nitelendiren bir konum için bir beraberliğin
çözülemediği durumda, berabere kalan atletler, yarı
final veya finale daha yüksek ICF sıralamalı
yarışmacı/yarışmacılar
daha
altta
sıralanan
yarışmacının/yarışmacıların üzerinde olmak üzere
çıkacaklardır.
35.2 Berabere kalan teknelere
madalya verilmesi:
Altın madalyayı iki teknenin paylaşması
durumunda gümüş madalya verilmeyecektir.
- Altın madalyayı üç ya da daha fazla teknenin
paylaşması durumunda gümüş ve bronz madalya
verilmeyecektir.
Gümüş madalyayı iki ya da daha fazla
teknenin paylaşması durumunda bronz madalya
verilmeyecektir.
Bronz madalyayı iki ya da daha fazla teknenin
paylaşması durumunda, hepsine bronz madalya
verilecektir.
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36 İHTARLAR

[TR]

36.1 Bir yarışmada yarışacak bir atlete karşı bir ihtar
yarışmanın başlamasından en az bir saat önce bir Jüri
üyesine bildirilecektir.
Daha sonra, söz konusu yarışmanın yapıldığı tarihten
itibaren 30 gün içinde yapılan bir ihtara yalnızca ihtarı
veren kurumun görevlileri ihtarın temelindeki durumdan
yarışmanın başlamasından en az bir saat önce haberdar
olduklarını ispatladıkları takdirde izin verilecektir.
36.2 Hüküm ve zamanlama konuları ile ilgili olarak bir
Takım Yöneticisi ücretsiz bir soruşturma yapılabilir. Baş
Hakem soruşturmanın işleyişi için eldeki bütün bilgileri
gözden geçirecektir. Soruşturma sonrasında Baş
Hakemin kararı gerçekleşir ve bu nedenle artık ihtar
verilemez. Bir ihtar yalnızca bir ihtar niyeti postalanan
etkinliğin gayri resmi sonuçlarını izleyen 5 dakika içinde
ibraz edildiği takdirde dikkate alınır. Bir soruşturma
sonucun değişmesine yol açtığı zaman, etkilenen bütün
Takımlar bilgilendirilmelidir.
Müsabakanın yapılmasında gözle görülür düzensizlik için,
örneğin, su seviyesinin değişmesi, suda nesnelerin
bulunması, kapı konumunun değişmesi, teknenin
sollanması,
kötü
hava
koşulları.
Müsabakanın
yapılmasında gözle görülür bir düzensizlik olduğunda bir
Takım Yöneticisi ihtar verebilir. Bir ihtar yalnızca bir
ihtar niyeti postalanan etkinliğin gayri resmi sonuçlarını
izleyen 5 dakika içinde ibraz edildiği takdirde dikkate
alınır. Takım Yöneticisi Soruşturma Masasına ihtar verme
niyetlerini bildirir.
36.2.1 Ardından Takım Yöneticisi uygun formu
kullanarak ihtarı ibraz etmelidir. Gayri resmi sonuçların
gönderilip Baş Hakem tarafından imzalanmasından en az
20 dakika sonra ibraz edilmelidir. Baş Hakem veya İhtar
Masası bir Takım Yöneticisinden gelen bir ihtarı 75 Avro
veya müsabakayı organize eden ülkenin para birimi
cinsinden karşılığı olan depozito bedelini aldığı zaman
kabul edecektir. İhtar işleme alındığı takdirde depozito
bedeli iade edilecektir. Eğer ihtar işleme alınmazsa veya
Takım Yöneticisi ihtarı geri çekerse, depozito bedeli
müsabakayı Organize Eden Komiteye verilecektir.
36.3 Baş Hakem her türlü ihtarın meşruiyetini
değerlendirir. Müdahil olan hakemlere danışabilir ve
takdir yetkileri dairesinde, video görüntüsünün herhangi
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bir resmi televizyonunu görüntüleyebilir. Baş Hakem
kararını, Takım Yöneticileri dâhil doğrudan etkilenen
herkese yazılı olarak iletir.

37 JÜRİYE TEMYİZ BAŞVURUSU

[GR]

37.1 Takım Yöneticisi Jüriye temyiz başvurusunu yazılı
olarak yapmalıdır. Temyiz başvurusu Soruşturma
Masasına teslim edilmelidir.
37.1.1 Jüriye temyiz başvurusu 75 Avro veya
müsabakayı organize eden ülkenin para birimi cinsinden
karşılığı olan depozito bedeliyle birlikte verilmelidir.
İhtar işleme alındığı takdirde depozito bedeli iade
edilecektir. Eğer temyiz başvurusu işleme alınmazsa,
depozito bedeli müsabakayı Organize Eden Komiteye
verilecektir.
37.2 Jüriye temyiz başvurusu görünüşte müsabaka
kurallarıyla bir çelişki olduğu zaman yapılabilir.
37.2.1 Gerçekler Jüriye yapılacak bir temyiz başvurusu
ile tartışılamaz (bkz. Kural 9.3).
37.2.2 Müsabaka sırasında Jüriye temyiz başvurusu bir
ihtarın sonucunun iletilmesini izleyen 20 dakika içinde
ibraz edilmelidir. Temyiz başvurusu Skor Ofisinde Jüri
Başkanına veya Soruşturma Masasına verilmelidir.
37.3 Söz konusu ihtar müsabakanın başlamasından en az
bir saat önce Müsabaka Organizatörüne verilmişse ancak
konuyla ilgili hiçbir karar alınmamışsa, bir yarışmacının
bir müsabakaya katılma hakkı ile ilgili olarak Jüriye
temyiz başvuruları yapılabilir.
37.4 Bir yarışmacının bir müsabakaya katılma hakkı ile
ilgili bir karara karşı bir temyiz başvurusu müsabakanın
başlamasına kadar yapılabilir.
37.5 Meşru bir temyiz başvurusunun ele alınması
gerekiyorsa Jüri Başkanı derhal Jüriyi tekrar
toplamalıdır.
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37.5.1 Jüri toplantının başlamasını izleyen 60 dakika
içinde, kararını bildirmelidir.
37.5.2 Jüri, bir karara varmadan önce gerekli bilgileri
elde etmek için Baş Hakeme, Hakemlere ve diğer
görevlilere danışmalıdır.
37.5.3 Jüri kararı şikâyetçiye yazılı olarak gerekçe
niteliğinde argümanlarla bildirilir.

38 ICF YÖNETİM KURULUNA TEMYİZ
BAŞVURUSU

[GR]

38.1 Katılımcı bir Federasyon, müsabakanın sona
ermesinden sonra bir yarışmacının katılımını engellemesi
gereken yeni gerçeklerin öğrenilmesi durumunda, ICF
Yönetim Kuruluna temyiz başvurusunda bulunabilir.
38.2 Bir yarışmacı Federasyonu üzerinden, müsabakada
Jüri tarafından alınan bir karara karşı ICF Yönetim
Kuruluna temyiz başvurusu ibraz etme hakkına sahiptir.
38.2.1 ICF Yönetim Kurulu, bu teklifi verme önceliğini
belirler.
38.3 ICF Yönetim Kuruluna yapılacak bir temyiz
başvurusu 75 Avro depozito bedeliyle birlikte
müsabakanın sona ermesini izleyen 30 gün içerisinde
çözümlenmelidir.
38.4 ICF Yönetim Kurulu kararını verir ve bu kararı yazılı
olarak şikâyetçi tarafa yazılı olarak ele alacaktır.

39 KOŞUDAN DİSKALİFİYE

[TR]

39.1 Eğer bir yarışmacı kurallara uymayan bir teknede
veya ekipmanla başlarsa, Baş Hakem onu o koşudan
diskalifiye edebilir (DSQ- R).
39.2 Baş Hakem, dış yardım kabul eden bir yarışmacıyı
koşudan diskalifiye edebilir. (DSQ-R)

ICF Kano Slalom Müsabaka Kuralları
41

39.2.1 Aşağıdakiler “dış yardım” kabul edilir:
- Bir yarışmacıya ve/veya teknesine verilen
herhangi bir yardım.
- Bir yarışmacıya yedek kürek veya kayıp orijinal
küreğini vermek, aktarmak veya atmak.
- Teknenin yarışmacıdan başka bir kişi tarafından
yönlendirilmesi, itilmesi veya hareket ettirilmesi.
- Yarışmacılara elektro-akustik aparatlar veya telsiz
telefonla (örneğin yarışmacı ve başka bir kişi
arasında telsiz) her türlü yönerge.
39.3 Bir takım koşusunda alabora sonrasında (bkz.
Kural 32) takımın kalanının sonraki kapıları kasıtlı
olarak almasına izin verilmez (DSQ-R).
39.4 Küreğini iki elle tutmayan ve Finiş Hakemine göre
vücut finiş çizgisini kırmadan önce finişi kürekle
geçme girişiminde bulunan bir yarışmacı (bkz. Kural
33.1).
39.5 Eğer Baş Hakemin görüşüne göre atletin ihmali
söz konusu ise, programlandığı gibi başlamaya hazır
olmayan bir yarışmacı o koşudan diskalifiye edebilir
(DSQ-R).
39.6 Takım etkinliklerinde, eğer aday gösterilen
birinci tekne koşu zamanını aktifleştirmezse, takım o
koşudan diskalifiye edebilir (DISQ-R).

40 BÜTÜN MÜSABAKADAN DİSKALİFİYE [GR]
40.1
Müsabakayı
uygunsuz
yollarla
kazanma
girişiminde bulunan, iradi olarak kuralları ihlal eden ve
Baş Hakem tarafından kabul edildiği gibi bunların
geçerliliğini tartışan bir yarışmacı müsabakadan
diskalifiye edilebilir (DSQ-C).
40.1.1 Eğer bir yarışmacı, bir başka kişinin eylemiyle
kuralları ihlal etmeye zorlanırsa, yarışmacının
müsabakadan diskalifiye edilip edilmeyeceğine Jüri
karar verecektir (DSQ-C).
40.2 Baş Hakem, davranışı müsabakanın gerektiği gibi
ve düzenli olarak yapılmasına zarar veren herhangi bir
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yarışmacı veya görevliyi disipline verebilir. Baş Hakem
bir kişinin sürekli suçlarından sonra o kişiyi
müsabakadan diskalifiye edebilecek olan Jüriye
bildirimde bulunmalıdır (DSQ-C).
40.3 Müsabakadan sonra doping veya seçilmeye uygun
olmama
nedeniyle
diskalifiye
için
aşağıdakiler
tamamlanmalıdır:
- teknenin/teknelerin elde edilen bütün sonuçlarının
veya sıralamalarının silinmesi (DSQ-C);
- sonuçların buna göre yeniden hesaplanması ve
- etkilenen bütün sonuçların revize edilen
versiyonunun üretilmesi
(sonuçlar, özetler, madalyalar).
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BÖLÜM IV - YETİŞKİN DÜNYA
ŞAMPİYONALARI İÇİN ÖZEL
KURALLAR
Bu bölümde tadil edilenler hariç Uluslararası Müsabaka
Kurallarına başvurunuz.
41.1

ORGANİZASYON

[GR]

41.1.1 Dünya Şampiyonaları ICF Yönetim Kurulunun
yetkisi çerçevesinde ve sadece müsabaka kurallarında
belirtilen etkinliklerde organize edilir. Bunlar ICF’nin
bütün Ulusal Federasyonlarına açıktır.
41.1.2 Kano Slalom’da Dünya Şampiyonaları Olimpiyat
Oyunlarının yapıldığı sene hariç her yıl yapılır. ICF
Yönetim Kurulu Dünya Şampiyonalarının yerini ve tarihini
belirler.
41.1.3 CSLC müsabaka süresi boyunca ICF Yönetim
Kurulu tarafından tayin edilen Baş Görevliyi, Baş Hakemi
ve gerekirse diğer görevlileri aday gösterir.
41.1.4.1 Olimpiyat etkinliklerinde, geçerli bir Dünya
Şampiyonası yalnızca etkinlikte en az üç (3) Kıtadan en
az altı (6) Federasyon start alırsa gerçekleştirilir. Eğer
etkinlik süresince bazı Federasyonlar ayrılır veya yarışı
bitirmezlerse,
Şampiyonaların
geçerliliği
bundan
etkilenmez.
41.1.4.2 Olimpiyat dışı etkinliklerle ilgili olarak, geçerli
bir Dünya Şampiyonası yalnızca her bir etkinlikte en az
altı (6) Federasyon varsa gerçekleştirilir ve müsabakada
GENEL olarak en az üç (3) Kıta olmalıdır. Eğer etkinlik
süresince bazı Federasyonlar ayrılır veya yarışı
bitirmezlerse,
Şampiyonaların
geçerliliği
bundan
etkilenmez.
41.1.5 Dünya Şampiyonalarının organizasyonda her
türlü değişiklik yalnızca ICF ve Organizasyonu Yapan
Federasyon arasındaki bir sözleşmede belgelenen
süreçle yapılabilir.
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41.2

[TR]

KATILIM

Dünya Şampiyonaları Etkinlikleri:

Bireysel
Etkinlikler

Takım
Etkinlikleri

Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler
Erkekler
Kadınlar
Erkekler
Kadınlar
Erkekler
Erkekler

K1
K1
C1
C1
C2
3xK1
3xK1
3xC1
3xC1
3xC2

41.2.1 Bir Federasyon, Dünya Şampiyonalarında her bir
bireysel etkinlikte üç (3) tekne ve her bir takım
etkinliğinde tek bir takım girme hakkına sahiptir.

41.3

MÜSABAKA FORMATI

[TR]

41.3.1 Kano Slalom Dünya Şampiyonalar müsabakalar iki
koşulu elemelerden meydana gelir: bir yarı final koşusu
ve bir final koşusu.
41.3.2 Elemelerde en iyi (en düşük skor) iki koşu
yarışmacının sonucu olarak sayılır.
Yarı finale ve finale çıkan atletlerin sayısı CSLC
tarafından müsabakaların takvim yılından önceki 1 Ekim
tarihinde veya daha önce ICF web sitesine eklenmelidir.
41.3.3 Bir yarı final koşusu için, sonuç, bir (1) koşunun
sonucuyla belirlenecektir. Finale çıkan atletlerin sayısı
CSLC tarafından müsabakaların takvim yılından önceki 1
Ekim tarihinde veya daha önce ICF web sitesine
eklenmelidir.
41.3.4 Final için sonuç, tek bir koşunun sonucu ile
belirlenecektir.
41.3.5 Bir bireysel etkinliğin kesin sonucu için, ilk olarak
finale kalan yarışmacılar finalden elde ettikleri sonuca
göre sıralanır. Ardından yalnızca yarı finale kalan
yarışmacılar yarı finalden elde ettikleri sonuç
kullanılarak sıralanır. Son olarak diğer yarışmacılar
elemelerden elde ettikleri sonuç kullanılarak sıralanır.
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41.3.6 Dünya Şampiyonaları Kano Slalom Takım
etkinlikler, bireysel finallerden sonra programda olan
tek koşudan meydana gelir. Ardından takımlar bu tek
skor üzerinden en iyi (en düşük) skor 1, onu izleyen en
hızlı 2 vb. biçiminde numaralandırılır.

41.4

MÜSABAKALARIN PROGRAMLANMASI

[TR]

41.4.1 Bir Kano Slalom müsabakası kural olarak peş peşe 5
gün yapılır.
Müsabaka Programında farklı kategorilerin kesin sıralaması
ICF CSLC’nin sorumluluğundadır.
Takım etkinlikleri bireysel etkinliklerin (elemeler, yarı final
ve final aşaması) tamamlanmasından sonra
gerçekleştirilmelidir. Takım etkinlikleri elemelere ait
parkurda veya özel olarak takım etkinlikleri için tasarlanan
bir parkurda gerçekleştirilebilir.
Kano Slalom Dünya Şampiyonalarında resmi antrenman
koşusu yoktur.
41.4.2
Şampiyonanın
geçici
bir
programı,
Şampiyonaların yapılacağı tarihten bir yıl önce,
Organizasyonu Yapan Komite tarafından CSLC’ye
gönderilmelidir. ICF CSLC ve ICF Yönetim Kurulunun
izniyle program değiştirilebilir veya genişletilebilir.

41.5

[GR]

DAVETLER

41.5.1 Dünya Şampiyonaları ile ilgili davetler
Organizasyonu Yapan Federasyon tarafından bütün diğer
Ulusal Federasyonlara iletilmelidir. Bu, müsabakanın ilk
gününden en az 3 ay önce yapılmalıdır.
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41.6

[GR]

GİRİŞLER

41.6.1 Kano Slalom Dünya Şampiyonası ile ilgili
sayısal girişler müsabakadan en az 45 gün önce,
davette belirtilen yönetmelikler izlenerek doğrudan
Organizasyonu Yapan Federasyona yapılmalıdır.
Kural 11’deki bütün giriş kurallarına uyulmalıdır.
41.6.2 Resmi giriş formunda yer almayan girişler kabul
edilemez. Geç girişler yalnızca Kural 11.2 uyarınca kabul
edilebilir.
41.6.3 Dünya Şampiyonaları ile ilgili delegasyon
listeleri delegasyon başkanının ve takım yöneticisinin
ve takımın diğer görevlilerinin isimlerini vermelidir.
Delegasyon listeleri davetiyede verilen yönetmeliklere
uygun olarak ibraz edilmelidir.

41.7

GİRİŞLERİN KABULÜ

[TR]

Girişlerin kabulü ile ilgili kural 12.1’e bakınız.
41.8

START SIRALARI VE BIB NUMARALARI

[TR]

41.8.1 Kano Slalom Dünya Şampiyonalarında bireysel
etkinliklerde Start sıralaması için Kural 13.1.1’e bakınız.
41.8.2 Kano Slalom Dünya Şampiyonalarında atletlerin
bib numaraları güncel ICF Sıralamalarına göre olmalıdır.
En yüksek sıradaki atlete “1” bib numarasını
vereceklerdir, ikinci atlete bib “2” verilecektir vb. ICF
Sıralaması olmayan herhangi bir atlete bib numarası
kurayla verilecektir. Bütün müsabaka için, her bir
kategori için “1”le başlayan beş (5) adet tam bib
numarası seti gerekecektir. Takım etkinliklerinde bib’ler
1A-1B-1C, 2A-2B-2C gibi numaralandırılacaktır.
41.8.3 Kano Slalom Dünya Şampiyonalarında, takım
etkinlikleri için start sıralaması önceki Dünya
Şampiyonalarının takım etkinliği sonuçlarının Federasyon
tarafından tersine çevrilmiş sıralamasıdır. Önceki Dünya
Şampiyonalarına katılmamış olan Federasyonlar, listenin
başına konacaktır ve organizatör tarafından belirlenir.
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41.9

[TR]

PROGRAM

41.9.1 Bir Dünya Şampiyonasının açılmasından en az 1
ay önce her bir katılımcı Ulusal Federasyon geçici bir
zaman çizelgesi olan geçici bir program alacaktır ve her
bir katılımcı Ulusal Federasyondan her etkinlikte kayıtlı
tekne sayısı alınacaktır.
41.9.2 Katılımcı Federasyonlarda veya temsilcilerinde,
müsabakanın başlamasından en az 24 saat önce kesin
program bulunmalıdır.
41.9.3 Kesin program, programın tamamını, etkinlik
zaman çizelgesini ve katılan her bir yarışmacının adını,
start (bib) numarasını ve Federasyonunu içermelidir.
41.10

GÖREVLİLER – ICF

[TR]

41.10.1 Jüri
Dünya Şampiyonaları boyunca en yüksek yetki Jüriye
aittir. Jüri en fazla beş kişiden meydana gelmektedir.
Jüri üyelerini ICF Yönetim Kurulu tayin eder.
Bu üyelerden birisi Jüri Başkanı olarak adlandırılır.
Kural 9’a göre, Baş Görevli ve diğer teknik görevliler
Jüriye tabidir.
Bir temyiz başvurusu yazılı olarak sunulmalı ve 75 Avro
(veya müsabakayı organize eden ülkenin para
birimindeki karşılığı) tutarında bir ücretle, bir ihtar
kararının öğrenilmesini izleyen 20 dakika içinde
Müsabaka Ofisindeki Jüri başkanlığına ibraz edilmelidir.
Jürinin kararı kesindir. Temyiz başvurusu kabul edildiği
takdirde ücret iade edilecektir.
41.10.2
Görevliler
Dünya Şampiyonaları, Baş Görevlinin yönetimi altında,
Kural 8.2’de listesi verilen Uluslararası Teknik Görevliler
(ITO'lar) tarafından yönetilmelidir. Teknik Görevliler
birden fazla rol üstlenebilir. Müsabaka dönemi boyunca
oda ve tekne masrafları Organizasyonu Yapan
Federasyonun
sorumluluğundadır.
Dünya
Şampiyonalarındaki Teknik Görevliler herhangi bir ulusal
takım yükümlülüğü üstlenmez.
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41.10.3 Dünya Şampiyonaları için Teknik Görevliler
önceki iki yılda Dünya Kupalarına Teknik Görevli olarak
katılan
gruptan
CSLC
tarafından
seçilecektir.
Federasyona, Kıta ve cinsiyet temsiline önem
verilecektir.
Olimpiyat Oyunları Görevlileri, bu Olimpiyat döneminde
bir Dünya Şampiyonasına katılmış olan Görevlilerden
seçilecektir. Federasyona, Kıta ve cinsiyet temsiline
önem verilecektir.
Aşağıdaki Uluslararası Teknik Görevliler (ITO'lar) için yol
masrafları ICF tarafından karşılanacaktır;
Baş Hakem,
Baş Hakem Yardımcısı,
Skor Şefi,
Parkur Tasarımcıları
Video Hakemleri ve
15’e kadar Kapı Hakemleri.
Dünya Şampiyonalarına katılan her takım, Dünya
Şampiyonalarında görev alacak 21 ITO'nun yol
masraflarını paylaşmak için bir idari ücret (CSLC
tarafından ayarlanır) ödeyecektir.
Müsabaka dönemi boyunca bütün Uluslararası Teknik
Görevliler için masraflar (oda ve gemi) Organizasyonu
Yapan Federasyonun sorumluluğundadır.

41.11

[TR]

PARKUR

41.11.1 Dünya Şampiyonalarından iki yıl önce, teklif
edilen parkurun alanı belirlenecektir. Teklif edilen
parkur
ev sahibi ülkenin çevre ve ekolojik
yönetmelikleriyle çelişmemelidir.
41.11.2 Merkez çizgisinin altına doğru parkurun metre
cinsinden uzunluğu yayınlanacaktır.
41.11.3 CSLC, farklı Federasyonlardan 2 IJCSL Teknik
Görevlisinden meydana gelen Parkur Tasarım Komitesini
oluşturacak isimleri belirler. Bu isimler ICF Yönetim
Kurulu tarafından onaylanır.
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Kural olarak müsabakanın ilk gününden dört gün önce,
Parkur Tasarım Komitesi parkurun tasarımını yapar ve
kapıların asılmasını denetler.
Parkur Tasarımcılarının oda ve gemi masrafları
Organizasyonu Yapan Federasyonun sorumluluğundadır.

41.12

ZAMANLAMA

[TR]

41.12.1 Dünya Şampiyonalarında zamanlama hem bir
fotoelektrik sistem hem de bir yedek zamanlama sistemi
ile yürütülmelidir.
41.12.2
Sonuçların
hesaplanmasında
öncelik
fotoelektrik sisteme aittir. Fotoelektrik sistemin
arızalanması durumunda yedek zamanlamalar kullanılır.

41.13

DOPİNGLE MÜCADELE

[GR]

41.13.1 Olimpiyat Hareketinde Dopingle Mücadele
Yasasında tanımlanan Doping kesinlikle yasaktır.
Dopingle Mücadele kontrolü ICF Tıbbi ve Dopingle
Mücadele Komitesinin denetimi altında ICF Dopingle
Mücadele kontrol yönetmeliklerine uygun bir şekilde
yapılmalıdır.
41.14

ÖDÜLLER

[GR]

41.14.1 Şampiyona ödülleri Olimpiyat protokolü uyarınca
madalya formunda verilmelidir.
Verilecek
madalyalar
altın,
gümüş
ve
bronzu
simgeleyecektir. Ödüller masrafları organizasyonu yapan
komiteye ait olmak üzere ICF tarafından sağlanır.
Madalyalar hiçbir şekilde şampiyona etkinliklerini
kazananlar dışındaki kimselere sunulmamalıdır. Bütün diğer
ödüller hariç, yalnızca madalyalar resmi törende
sunulmalıdır. Diğer ödüller bu tören haricinde bir vesileyle
sunulabilir.
41.14.2 Madalyalar aşağıdaki şekilde verilecektir:
41.14.2.1 Bireysel Etkinlikler:
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1. Sıra - Altın
2. Sıra - Gümüş
3. Sıra - Bronz
41.14.2.2 Takım Etkinlikleri:
1. Sıra Takım – Her bir üyeye Altın
2. Sıra Takım - Her bir üyeye Gümüş
3. Sıra Takım - Her bir üyeye Bronz
41.14.3 C2 etkinliklerinde, mürettebatın her ikisi de
uygun madalyayı alacaktır.
41.14.4 Tören formalitesini korumak için madalya alan
yarışmacılar ulusal takım üniformalarını giymelidirler.
41.14.5 ICF Uluslar Kupası
Kano Slalom’da altı kupa aşağıdaki şekilde verilecektir:
K1 için bir - Erkekler
K1 için bir - Kadınlar
C1 için bir -Erkekler
C1 için bir -Kadınlar
C2 için bir - Erkekler
“Genel” kazanan Ulusal Federasyon için bir
Her bir Ulusal Federasyona aşağıdaki gibi puan
verilecektir. Ulusal Kupa her bir tekil etkinlikte en
yüksek puanı alan Ulusal Federasyona verilecektir.
Kupalar, masrafları Organizasyonu Yapan Komiteye ait
olmak üzere ICF tarafından sağlanır.
- 1. Sıra 20 puan;
- 2. Sıra 19 puan;
- 3. Sıra 18 puan vb.
“Genel” kazanan Ulusal Federasyon
Her bir etkinlikten alınan puanlar genel sonucu vermek
için ilave edilir. Eşitlik durumunda en iyi bireysel
konumdaki Ulusal Federasyon o etkinlikte kupayı
kazanacaktır.
41.14.6 Ödül töreninde yalnızca ICF madalyaları
verilecek ve başka bir ödül verilmeyecektir.
Organizasyonu yapan Federasyon diğer durumlarda
başka ödül veya armağan verebilir. Hiçbir durumda ödül
kazanan yarışmacı/yarışmacılar veya resmi temsilcileri
dışında bir kişiye verilmeyecektir.
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41.15

SONUÇLAR VE RAPORLAR

[GR]

41.15.1 Dünya Şampiyonalarının ayrıntılı kesin ve resmi
sonuçlarının, organizasyonu yapan Federasyondan, Baş
Görevliden ve Baş Hakemden alınan ihtarlarla ilgili
raporların ve bütün diğer ilgili belgelerin bir kopyası,
bir Dünya Şampiyonasının kapanışını izleyen 30 gün
içinde ICF Genel Sekreterine ve CSLC Başkanlığına
gönderilecektir.
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BÖLÜM V – ÇOCUK VE 23 YAŞ ALTI DÜNYA
ŞAMPİYONALARI İÇİN ÖZEL KURALLAR
Bu bölümde tadil edilenler hariç Uluslararası Müsabaka
Kurallarına ve Yetişkin Dünya Şampiyonaları için Özel
Kurallara başvurunuz.
42.1

[GR]

AMAÇ

Kano Slalom’un uygulanmasını genişletmek için, Çocuklar
ve 23 Yaş Altı için Şampiyonalar her yıl yapılacaktır.

42.2

YAŞ LİMİTLERİ

[TR]

42.2.1 K1M, K1W, C1M, C1W bireysel etkinliklerinde, bir
atlet aynı etkinliğe ya Çocuk ya da 23 Yaş Altı olarak
girebilir ve burada yarışabilir. Bu etkinlikler için
Atletler farklı yaş gruplarında farklı etkinliklere
girebilir.
42.2.2 C2M etkinliğinde bir Atlet, Kural 3.4’e uyulduğu
müddetçe her iki yaş grubuna farklı ortaklarla girebilir.
Her iki yaş grubuna aynı ortakla giremezler.
42.2.3
Müsabakadan
önce,
Takım
Yöneticisi
yarışmacıların yaşını teyit etmek amacıyla fotoğraflı
pasaport, kimlik veya benzeri bir resmi belgeyi ibraz
etmelidir (bkz. Kural 3.4)

42.3

TAKIM ETKİNLİĞİ

[TR]

Bir Federasyonun bir yaş grubunda bir takım etkinliğine
giriş yapmak için yeterli sayıda Atletinin olmadığı
durumlarda ikiye kadar Atlet Kural 3.4 ve 6.2.2’ye
uyulduğu müddetçe bir takımı tamamlamak için aynı
Takım etkinliğinde yarışabilir.
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BÖLÜM VI - OLİMPİYAT OYUNLARI
İÇİN ÖZEL KURALLAR

43

OLİMPİYAT OYUNLARIYLA İLGİLİ
GEREKSİNİMLER

[TR]

43.1 Yarışmacıların giysi ve ekipmanları daima IOC Kural
50’ye uygun olmalıdır.
http://www.olympic.org/Documents/olympic_charter_
en.pdf
43.2 Yukarıdaki koşullara uygun olmayan herhangi bir
tekne, aksesuar ve giyim maddesinin müsabaka sırasında
kullanılmasına izin verilmeyecektir. Takımlar kendi
ekipmanlarından sorumludurlar.
43.3 Başlık ve kürek kanatları (Organizasyonu Yapan
Komite tarafından sağlanan) NOC bayrağını veya
amblemini göstermelidir.
43.4 Olimpiyat Oyunlarında, yarışmacıların isimleri
teknelerin kenarlarına yerleştirilecektir. Kesin konumu
ICF belirleyecektir.
Çıkartmalardaki isimlerin yüksekliği minimum 10 cm
olacaktır ve beyaz zemin üzerinde siyah harflerle
yazılacaktır. Çıkartmaları organizatör sağlayacaktır.
Olimpiyat Oyunları programı, katılım ve davetiyesi
Uluslararası Olimpiyat Komitesinin gereksinimlerine
uygun bir şekilde oluşturulur.
Diğer hususlarda, ICF’nin teknik kuralları ve özellikle
Dünya
Şampiyonaları
ile
ilgili
özel
kurallar
uygulanacaktır.
43.5 Olimpiyat Oyunlarında Elemelerde Yarı Finallere
ve Finallere ilerleyiş
müsabaka programı ile
yayınlanacaktır ve ICF müsabakaları için kullanılan
ilerlemelerden farklı olabilir.
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BÖLÜM VII - DÜNYA KUPASI
MÜSABAKASI İÇİN ÖZEL
KURALLAR
Bu bölümde tadil edilenler hariç, Yetişkin Dünya
Şampiyonaları için Özel Kurallara ve Uluslararası
Müsabaka Kurallarına başvurunuz.

44.1

[TR]

AMAÇ

44.1.1
Kano
Slalom’da
(WCS)
Dünya
Kupası
Müsabakaları, katılımı arttırmak ve sporu geliştirmek
amacıyla her yıl organize edilir.
44.1.2 Etkinliklerin her biri için bir ödül verilir: ICF
Kano Slalom Dünya Kupası başlığını taşıyan K1M, K1W,
C1M, C1W ve C2M.
44.1.3 Her yılın 1 Ekim günü veya öncesinde, müsabaka
yılından iki yıl önce Dünya Kupası Serisi takvimi
yayınlanacaktır. CSLC’nin tavsiyesi üzerine ICF Yönetim
Kurulu bu takvimi onaylayacaktır. İstisnai koşullarda, ICF
Yürütme Komitesinin onayıyla Müsabakadan bir yıl önce
Dünya Kupası takviminde değişiklikler yapılabilir.
44.1.4 Dünya Kupası yarışmalarında bir koşulu takım
etkinlikleri yapılabilir. Takım yarışmaları bireysel
finallerden sonra programlanmalıdır.

44.2

ORGANİZASYON

[TR]

44.2.1 Ulusal Federasyonlar müsabakalardan dört yıl
önce 1 Mart’tan önce CSLC Başkanlığına Dünya Kupası
Müsabakalarına adaylık tekliflerini sunmalıdır.
44.2.2 CSLC Dünya Kupası katılım adayları arasından
seçim yapar ve bir sonraki dört yıl için Dünya Kupaları
takvimi hazırlar. Bu seçimleri ICF Yönetim Kurulu
onaylar.
44.2.3 Bu etkinlikler ICF takviminde WCS olarak
belirtilemelidir.
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44.2.4 Dünya Kupası Müsabakaları her 5 kıtaya açık
olmalıdır.
44.2.5 Dünya Kupası Müsabakalar yalnızca en az 6
Federasyon start aldığı takdirde geçerlidir.
44.2.6 Müsabakalar, işbu belgede yapılan değişiklikler
hariç, Bölüm IV Yetişkin Dünya Şampiyonaları için Özel
Kurallar dâhil ICF Kano Slalom müsabaka kurallarına
göre yapılmalıdır.
44.2.7 Yarı finale ve finale çıkan atlet sayısı, CSLC
tarafından müsabakaların takvim yılının öncesindeki yılın
1 Ekim tarihinde veya öncesinde ICF web sitesine
konacaktır.
44.2.8 Müsabaka kural olarak peş peşe iki ya da üç gün
üzerinden organize edilmelidir. İlerleme, tekne sayısı ve
sonuçlar Dünya Şampiyonalarında olduğu gibi olmalıdır
(bkz. Kural 41.3).
44.2.9 Dünya Kupası Serisindeki son yarışın serideki
önceki olaylardan farklı bir formatı olabilir (giriş
kalifikasyonu, yarışmada ilerlemeler, puan sistemi vb.).
Format 2 yıl için belirlenecektir. Format 2 yıllık süreden
önceki yıl 1 Ekim tarihinde veya öncesinde ICF web
sitesine konacaktır. Bu Yarışma ICF Kano Slalom Dünya
Kupası Serisi Finali olarak adlandırılacaktır.
44.3

[TR]

GİRİŞLER

44.3.1 WCS’de, her bir Ulusal Federasyon etkinlik
başına en az 5 tekne girişi yapabilir. Ancak öncesi
sezonun
ICF
sıralaması
üzerinden
4
tekne
belirlenmelidir. ICF müsabakalarından önceki yılda 1
Ekim itibarıyla, CSLC bir sonraki yıla ait WCS için her bir
Federasyon için belirlenen kotalarla birlikte ICF
sıralamasını yayınlayacaktır.
44.3.2 Girişler ilgili her bir Dünya Kupası etkinliği
müsabakasının ilk günüden 14 gün önce alınmalıdır.
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44.4

[TR]

PARKUR TASARIM KOMİTESİ

44.4.1 Parkuru iki ICF IJCSL'si tasarlanmalıdır. Bu
Parkur Tasarımcılarından birini Ev Sahibi Federasyon,
diğerini de ICF CSLC tayin eder. Parkur Tasarımcısının
aday gösterilmesi Ulusal Federasyon Görevlilerinin Aday
Gösterilmesine dâhil edilmelidir (Kural 8.4.1).

44.5

[TR]

START SIRALAMASI VE BIB NUMARALARI

44.5 Kano Slalom Dünya Kupalarında Start sıralaması için
Kural 13.1.1 ve 41.8’e bakınız.
44.6

[TR]

WCS İÇİN ICF GÖREVLİLERİ

44.6.1 CSLC, WCS etkinliklerinin her biri için 1 ICF
Delegesi aday gösterecektir.
44.6.2 Organizasyonu yapan Federasyon ICF delegesinin
yol, oda ve tekne masraflarını öder.

44.7

ICF GÖREVLİLERİNİN GÖREVLERİ

[TR]

44.7.1 ICF Delegesi müsabakayı izler.
44.7.1.1 ICF Delegesi, kurallara ve ICF ana esaslarına
uyulup uyulmadığını kontrol etmek için müsabakadan 30
gün önce bütün programı ve bütün güncel bilgileri
almalıdır.
44.7.1.2 Delege bütün toplantılara katılma ve bu
toplantılarda oy kullanma hakkına sahiptir.
44.7.1.3 Delege organizatörlerle işbirliği içinde, bütün
yarışmacıların ICF Kano Slalom Sıralamasını oluşturmalı
ve güncel Dünya Kupası sonuçlarının üretimini
izlemelidir.
44.7.2 Her WCS sonrasında ICF Delegesi ICF Genel
Sekreterine ve CSLC Başkanlığına müsabakanın spor
niteliği ile ilgili rapor ibraz eder.
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44.8

KANO SLALOM’DA DÜNYA KUPASININ VERİLMESİ

[TR]

44.8.1 Her bir WCS’nin final sonuçları temelinde her
bir etkinlikteki Dünya Kupası sıralaması oluşturulur.
44.8.2 Dünya Kupası sürekliliğinde genel galibi
belirlemek için atletler puan alacaklardır. En yüksek
toplam puanı alan yarışmacı etkinliklerinde Kano Slalom
Dünya Kupası Serisinin galibidir.
44.8.3 Dünya Kupası sürekliliği puan tahsisi ICF CSLC
tarafından müsabakanın takvim yılından önceki yıl 1
Ekim tarihinde veya öncesinde ICF web sitesine
konacaktır.
44.8.4 Yarışın herhangi bir aşamasında DSQ-C alan
tekneler 0 puan alacaktır.
Her iki koşuda DNF veya DNS alan tekneler 1 puan alır.
Yarı finalde veya finalde DSQ-R alan tekneler 2 puan
alacaktır.
Yarı finalde veya finalde DNF veya DNS alan tekneler
puanlarını final sonuçlarına göre alacaktır.
44.8.5 Final sıralamasında eşitlik durumunda, en
yüksek sıralama Dünya Kupası Serisindeki son
yarışmada en iyi sonucu alan yarışmacıya verilir.

44.9

[TR]

ÖDÜLLER

44.9.1 Madalyalar veya ödüller her bir Dünya Kupası
Yarışmasında her bir etkinlikte en iyi yarışmacıya
verilmelidir.
44.9.2 Dünya Kupası ödülü Dünya Kupası Serisinin
son yarışmasında her bir bireysel etkinliğin genel
galibine verilir.
44.9.3 6 Dünya Kupası ödülü ICF tarafından sağlanır.
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