TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA TALİMATI

Yarışmanın Adı
Yarışma Talimat No
Yarışmanın Tarihi
Yarışmanın Yeri
Tekne Sınıfları
Yarışma Kategorileri

Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası
DS/04
04 – 05 Kasım 2017
Rize
K1 – C1
Erkekler / Bayanlar
Büyükler - Gençler - Yıldızlar
1.Gün Yarışları - Elemeler 04 Kasım 2017 CUMARTESİ
2.Gün Yarışları - Finaller
05 Kasım 2017 PAZAR

Yarışma Programı
(Gün / Saat)
Alper Cavit KABAKÇI
Mustafa ÇELİK
Hakan GÜLTEKİN
Sevban YILDIRIM

Yarışma
Tertip Kurulu

Teknik Toplantı
Hakem Toplantısı
Listelerin
Gönderilmesi ve Kura
Çekimi
Kura Çekimi
Açılış Seremonisi

Yarışmaya Katılım
Şartları ve Teknik
Bilgiler

Start Saati : 10:00
Start Saati : 09:30

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı
Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Ardeşen Belediye Başkanı
Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri
Yarışma Tertip Kurulu
Orhan Turan EMNİYET
Akarsu Slalom Teknik Kurul Başkanı
Gürkan KÖSE
Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi
Ahmet AVCI
Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi
İsmail DEMİRCİ
Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi
Mehmet BAŞKÖYLÜ
MHK Başkanı
03 Kasım 2017 Cuma günü saat 18:00’da Ardeşen Öğretmenevinde yapılacaktır. Teknik
toplantıya her kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 1 idareci ve 2017 yılı
antrenör vizesini almış olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen katılabilecektir.
04 Kasım 2017 Cumartesi günü saat 08:00’da yarış alanında yapılacaktır.
Ekip ve kafile listelerinin kulüp yetkilileri veya antrenörler tarafından 27 Ekim 2017 Cuma
günü saat 13:00’a kadar daha önce federasyonumuz tarafından kulüplere verilen şifre ile
www.turkaf.org.tr adresinden otomasyon sistemine girilmesi gerekmektedir. Sistem,
27 Ekim 2017 Cuma günü saat 13:00’da kapanacaktır. Bu nedenle, belirtilen tarih ve saate
kadar liste girişlerinin yapılması gerekmektedir.
Kura çekimi 30 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 16:00’ da Türkiye Kano Federasyonu’nun
Ankara bürosunda yapılacaktır.
04 Kasım 2017 Cumartesi günü yarışma mahallinde tertip kurulu tarafından belirtilen saatte
tüm sporcuların ve idarecilerin katılımı ile yapılacaktır.Kulüpler törene birer kayak küreği ve
sporcular kulüp formaları ile katılmak zorundadır.
1-Yarışmaya katılacak tüm kulüplerin 2017 yılı akreditasyonu federasyon tarafından
onaylanmış olması ve sporcuların lisanslarının 2017 yılı vizesi yapılmış olması gerekmektedir.
2017 yılı akreditasyonu onaylanmayan kulüpler “Sporcu lisans, tescil, vize, transfer ve kulüp
akreditasyon talimatnamesi” gereğince yarışmalara katılamazlar.
2-Ekip ve kafile listelerinin, kulüp yetkilileri veya antrenörler tarafından, en geç 27 Ekim
2017 Cuma günü saat 13:00’a kadar sisteme giriş yapılması gerekmektedir. Yapılan girişlerin
0312 310 40 34 numaralı federasyon telefonundan teyidinin alınması gerekmektedir.
3-Kulüplerin İl Müdürlüklerinden onaylı ekip listelerinin asıllarını, Teknik Toplantıda Yarışma
Tertip Kuruluna teslim etmesi gerekmektedir.
4-Kulüpler yarışlarda kullanacakları tekne, kürek, etek ve diğer ekipmanları kendi imkanları
ile getireceklerdir.
5-Yarışmalar büyük erkekler, büyük kadınlar ,genç erkekler, genç kadınlar, yıldız erkekler ve
yıldız kadınlar kategorilerinde yapılacaktır. Yıldızlar kategorisinde 2001 ve 2002 doğumlu
sporcular, gençler kastegorisinde 1999 ve 2000 doğumlu sporcular , büyükler kategorisinde
ise 1998 ve daha aşağı doğum tarihli sporcular yarışabilecektir.
6-İl ve/veya kulüpler yarışmaya, her bir yarışma kategorisinnde birden fazla ekip ile
katılabilirler.
7-Her kulüp veya il sporcuları yarışmalara, tek tip kendi formaları ile katılacaktır.
8-Yarışmalar Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) müsabaka kuralları göz önüne alınarak,
gerektiğinde tertip kurulunca gerekli modifikasyonlar yapılarak uygulanabilecektir.
9-Yarışmalara bay/bayan sporcular, ferdi veya kulüp sporcuları olarak katılabileceklerdir.

İtirazlar

Ödüller

Mali Bilgiler
(Harcırah)

Diğer Konular

10- Sporcular birinci deneme yarışlarında en az 5 düz kapı ve 2 ters kapı geçmedikleri
takdirde, kesinlikle sıralamaya alınmayacak ve tasnif dışı kabul edilecektir.
Sporcuların kategorilerine göre ilk denemede 5 düz kapı ve 2 ters kapı geçmeleri
durumunda ikinci denemesinden sonra yaptıkları en iyi dereceye göre sıralama belirlenir.
Sporcu sayısı 10’un üzerinde olan kategorilerde ilk 10 direkt finale kalacak olup, final
yarışması tek deneme olarak yapılacaktır.
Yarışmacı adedi 10’dan az olan kategorilerde ise direkt iki elemeden sonra sıralama sonuç
olarak belirlenir.
Ayrıca yarışmaya herhangi bir kategoride tek sporcu girmesi durumunda, tasnif dışı
yarışacaktır. Derece sıralaması yapılabilmesi için kategorilerde en az 3 sporcu bulunması
gerekmektedir.
11- 2002 sonrası doğumlu sporcular, ailelerince düzenlenen muafaktname ve yüzme
bildiklerine dair taahütname ile yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılabilirler.
Kulüpler itirazlarını 200TL itiraz bedeli yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz
bedeli Federasyon mutemetine tutanakla elden ödenecektir. İtirazın haklı görülmesi halinde
ödenen ücret ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde itiraz eden kulübe alındı belgesi verildikten
sonra, ücret Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi 6298397 nolu
hesabına yatırılacak ve gelir olarak kayıt edilecektir.
En az 5 düz kapı ve 2 ters kapı geçen sporculardan, Final yarışmaları sonucunda
kategorilerinde ilk 3 ‘e giren sporculara madalya verilecektir.
Büyükler ve Gençler kategorilerinde genel olarak sıralama yapılacak ve sadece bu iki
kategoride kupalar verilecektir. Yıldızlar kategorisi de gençler kategorisi içerisinde
değerlendirilecektir. Eşitlik durumunda ve teknik konularda karar verme yetkisi yarışma
tertip kuruluna aittir.
Yarışmalarda en az 5 düz kapı ve 2 ters kapı geçen sporcuların tümüne ve kulübün 1
antrenörüne veya idarecisine SGM harcırah yönetmeliğine göre federasyon tarafından
belirtilen tutar, merkezi ödeme olarak yapılacaktır.
En az 5 düz ve 2 ters kapı geçemeyen sporcuların masrafları, kendi kulüpleri veya bağlı
bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri yada kendileri tarafından
karşılanabilir.
Bu bültende yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi Federasyonca
görevlendirilmiş olan Yarışma Tertip Kurulu’na aittir.
Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.
Alper Cavit KABAKÇI
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı

