TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA BÜLTENİ
Yarışmanın Adı
Yarışma Talimat No
Yarışmanın Tarihi
Yarışmanın Yeri
Tekne Sınıfları
Yarışma
Kategorileri
Yarışma Mesafeleri
Yarışma Programı
(Gün / Saat)

Yarışma
Tertip Kurulu

Teknik Toplantı
Hakem Toplantısı
Kura Çekimi
Açılış Seremonisi

Yarışmaya Katılım
Şartları ve Teknik
Bilgiler

Seben Deniz Kanosu Yarışları
D/01
08 Temmuz 2017
Seben Gölü / BOLU
K1 – K2 - Mix
Açık (open)
Erkekler- Bayanlar KarıĢık
Kısa Mesafe 1000 m. / Uzun Mesafe 2000 m.
Yarışlar 08 Temmuz 2017 CUMARTESĠ
YarıĢlar saat 10:00’da start alacaktır.
Alper Cavit KABAKÇI
Süleyman ÖZBAĞ
Doç.Dr. Selami ERYILMAZ
Sevban YILDIRIM
Yrd.Doç.Dr.Hanifi ÜZÜM Teknik Kurul BaĢkanı
ġahin ERTEM
Bolu GHSĠM Müdürü
Deniz KORKMAZ
Teknik Kurul Üyesi
Volkan KAYA
Teknik Kurul Üyesi
Zafer BENLĠ
Teknik Kurul Üyesi
Ercan KOCAAĞA
Ġl Temsilcisi

1000 m. Eleme & Final YarıĢları
2000 m. Eleme & Final YarıĢları
Federasyon BaĢkanı
Seben Belediye BaĢkanı
Seben Derneği Genel BaĢkanı
Genel Sekreter

07 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00 da Seben Konağı’nda yapılacaktır. Teknik toplantıya her
kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiĢ 1 idareci veya 2017 yılı antrenör vizesini almıĢ
olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen katılabilecektir.
08 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 08:30’de yarıĢ alanında yapılacaktır.
Kura çekimi 05 Temmuz 2017 ÇarĢamba günü saat 17:00’da Kocatepe Mah. MeĢrutiyet Cad. 29/11
Kızılay-Çankaya/Ankara adresindeki Federasyon BaĢkanlığı’nda yapılacaktır.
08 Temmuz 2017 Cumartesi günü tüm sporcuların ve idarecilerin katılımı ile yarıĢ alanında
yapılacaktır.
1-YarıĢmaya katılacak tüm kulüplerin deniz kanosunda 2017 yılı akreditasyonu federasyon
tarafından onaylanmıĢ olması ve sporcuların lisanslarının 2017 yılı vizesi yapılmıĢ olması
gerekmektedir. 2017 yılı akreditasyonu onaylanmayan kulüpler “Sporcu lisans, tescil, vize,
transfer ve kulüp akreditasyon talimatnamesi” gereğince yarıĢmalara katılamazlar.
2-Ekip ve kafile listelerinin 05 Temmuz 2017 ÇarĢamba günü saat 12:30’a kadar Federasyonun
info@turkaf.org.tr e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Yapılan bildirimlerde
0312 310 40 34 no.lu federasyon telefonunun aranarak e-postanın alınıp, alınmadığının teyidinin
yapılması gerekmektedir.
3-Kulüplerin ekip listelerinin asıllarını, Teknik Toplantıda Yarışma Tertip Kuruluna elden teslim
etmesi gerekmektedir.
4-Kulüpler yarışlarda kullanacakları deniz kanosu, kürek, etek, can yeleği ve diğer ekipmanları
kendi imkanları ile getireceklerdir. Ancak istek halinde deniz kanoları federasyonumuz tarafından
yarışmalarda kullanılmak üzere temin edilebilecektir. Bu tip istekleri olan kulüpler, en kısa sürede
federasyonumuza bildirmesi gerekmektedir. Ancak limitli sayıda tekne bulunduğundan, öncelik
sırasıyla erken başvuru yapan kulüplere verilecektir.
5- YarıĢmalar Büyükler kategorisinde K1 tekne sınıfında erkekler ve bayanlar ayrı ayrı ve K2 tekne
sınıfında karıĢık olarak yapılacaktır. (Karışık: Erkek+ Bayan)
7-Her kulüp veya il sporcuları tek tip kendi formaları ile yarıĢa katılacaktır.
8-Tek ekibin katıldığı rakipsiz yarıĢmalar yapılmayacaktır.
9-YarıĢmalara daha önce Tertip Kuruluna bildirilen yarıĢma kategorilerine katılmak esas olmakla
beraber, kulüpler ilgili yarıĢın teknik toplantısında sözel veya öncesinde YarıĢma Jüri BaĢkanına
yazılı olarak bildirmek Ģartı ile ekiplerin isimlerini listesinde belirtilmiĢ yedek sporcular veya diğer
sporcular ile değiĢtirebilirler. Geçerli mazereti olmaksızın daha önce bildirilen bir yarıĢ kaydı iptal
edilemez. Kayıt iptali yapılan bir yarıĢmanın sporcuları geçerli bir mazereti olmaksızın o yarıĢma
organizasyonunda bir baĢka yarıĢma kategorisinde yarıĢamaz. Bir kere değiĢtirilen sporcu daha
sonra yeniden aynı ekibe alınamaz. Ayrıca, eleme yarıĢına katılmıĢ olan ekip aynı yarıĢın finalinin
sonuna kadar sporcu değiĢikliği yapamaz. Bir yarıĢ kategorisinde kayıt yaptırdıktan sonra, o
sporcunun yarıĢa kayıt iptalini yazılı olarak bildirmeksizin katılmazsa sporcu o organizasyondaki
tüm yarıĢmalardan diskalifiye edilir.

İtirazlar

Ödüller

Mali Bilgiler
(Harcırah)

Diğer Konular

Kulüpler itirazlarını 200 TL. itiraz bedeli yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. Ġtiraz bedeli
Federasyon mutemetine tutanakla elden ödenecektir. Ġtirazın haklı görülmesi halinde ödenen ücret
ilgiliye iade edilecektir. Aksi halde itiraz eden kulübe alındı belgesi verildikten sonra, ücret
Federasyonun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi ġubesi 6298812 nolu hesabına yatırılacak ve
gelir olarak kayıt edilecektir.
Final yarıĢmaları sonucunda kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya, tüm kategorilerin
toplamında en fazla 1. lik alan ilk 3 kulübe kupa verilecektir.Kulüplerin 1. lik madalya sayılarında
eĢitlik olması durumunda en fazla 2. lik ve 3. lük sayısına bakılacaktır. Buna rağmen eĢitlik
bozulmazsa K2 KarıĢık sınıfta sırasıyla 1.lik, 2.lik ve 3. lük sayısına bakılacaktır.
Deniz kanosunda akredite olan ve yarıĢmalara katılan tüm sporcu ve antrenörlerin iaĢe ve
ibadeleri Seben Belediyesi tarafından Bolu Belediye Misafirhaneleri’nde karĢılanacaktır.Burada
konaklama yapmak istemeyen kulüpler kendi imkanları ile konaklama yapacaklardır.
Federasyonumuz tarafından yarıĢlara katılan 1 erkek sporcu - 1 bayan sporcu ve 1 antrenör veya
idarecinin yol ücretleri raiç bedel üzerinden ödenecektir. Ödeme yapılmaya tüm sporcu ve
antrenörlerin giderleri kendi Ġl Müdürlükleri tarafından karĢılanabilecektir.
Bu bültende yer almayan konularla ilgili olarak karar verme yetkisi Federasyonca görevlendirilmiĢ
olan Yarışma Tertip Kurulu’na aittir.
Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.
Alper Cavit KABAKÇI
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı

