
 
 
 

 
TÜRKĠYE KANO FEDERASYONU BAġKANLIĞI 

 
YARIġMA BÜLTENĠ 

 

YarıĢmanın Adı Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Slalom ADAY MĠLLĠ TAKIM VE TOHM Seçme 
YarıĢları 

YarıĢma Talimat No 1 
YarıĢmanın Tarihi 10 Şubat 2018 
YarıĢmanın Yeri Ardeşen Yarışma Parkuru / Ardeşen – RİZE 
Tekne Sınıfları K1 – C1 
YarıĢma 
Kategorileri 

Büyük Erkekler –Büyük Bayanlar 

Genç Erkekler – Genç Bayanlar      Yıldız Erkekler – Yıldız Bayanlar 
YarıĢma Programı 

(Gün / Saat) 
YarıĢ Tarihi ve Saati  10 Şubat 2018 Cumartesi Start Saati: 10:00 

ALPER CAVĠT KABAKÇI Türkiye Kano Federasyonu BaĢkanı 

MUSTAFA ÇELĠK Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürü 

HAKAN GÜLTEKĠN ArdeĢen Belediye BaĢkanı 

SEVBAN YILDIRIM Türkiye Kano Federasyonu Genel Sekreteri 

 
 
 

Tertip Komitesi 

ORHAN TURAN EMNİYET Akarsu Slalom Teknik Kurul Başkanı 

İSMAİL DEMİRCİ Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi 

GÜRKAN KÖSE Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi 
AHMET AVCI Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi 
EMRE YILMAZ Akarsu Slalom Teknik Kurul Üyesi 
MEHMET BAŞKÖYLÜ Akarsu Slalom Merkez Hakem Kurulu Başkanı 

 
Teknik Toplantı 

09 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00’da Ardeşen Belediye Binası Toplantı salonunda yapılacaktır. Teknik     

toplantıya her kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 1 idareci ve 2018 yılı antrenör vizesini almış 
olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen katılabilecektir. 

Hakem Toplantısı 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 08:30’da  yarışma alanında yapılacaktır. 
 
 

Kura Çekimi Kura çekimi 09 Şubat 2018 Cuma günü saat 17:00’da yapılacak olan teknik toplantı esnasında 

gerçekleşecektir. 

 
AçılıĢ Seremonisi 

10 Şubat 2018 Cumartesi günü organizasyon esnasında tertip kurulu tarafından belirtilen saat ve yerde 

tüm sporcu, antrenör ve idarecilerin katılımı ile yapılacaktır. Kulüpler törene birer kayak küreği ve sporcular 
kulüp formaları ile katılmak zorundadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

YarıĢmaya Katılım 
ġartları ve Teknik 

Bilgiler 

1-Yarışmaya katılacak tüm kulüplerin 2018 yılı akreditasyonu federasyon tarafından onaylanmış olması ve 
sporcuların lisanslarının 2018 yılı vizesi yapılmış olması gerekmektedir.2018 yılı akreditasyonu onaylanmayan 
kulüpler “Sporcu lisans, tescil, vize, transfer ve kulüp akreditasyon talimatnamesi” gereğince yarışmalara 
katılamazlar. 
2-Ekip ve kafile listelerinin en geç 06 ġubat 2018 Salı günü saat 12:00’a kadar Federasyon 
Otomasyon Sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Listeler, kulüplere federasyon tarafından 
verilen özel şifre ile yapılabilecektir. Belirtilen saatte sistem kapanacağı için kulüplerin zamanında liste 
girişlerini yapması gerekmektedir. 
 3-Kulüplerin İl Müdürlüklerinden onaylı ekip listelerinin asıllarını, Teknik Toplantıda Yarışma Tertip Kuruluna 
elden teslim etmesi gerekmektedir.Resmi liste; ekte sunulan (EK-1) ve sporcuların doğum tarihleri, 

kategorileri ve yarışacakları tekne sınıflarının belli olduğu formata göre düzenlenecektir. 
4-Kulüpler ve ferdi olarak yarışacaklar, yarışlarda kullanacakları kayak, kürek, etek, kask ve diğer 
ekipmanları kendi imkanları ile getireceklerdir.Nakliye için federasyonca herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır.Elinde federasyon tarafından kullanımlarına tahsis edilmiş malzeme bulunan sporcu ve 
kulüplerin bu malzemeleri yarış mahalline getirmeleri zorunludur.Bu tip malzeme tüm sporcu ve kulüplerin 
ortak kullanımına açık olacaktır.  
5-Yarışmalar büyük, genç ve yıldızlar erkekler/bayanlar kategorilerinde yapılacaktır. Yıldızlar kategorisinde 
2002 ve 2003, gençler kategorisinde 2000  ve 2001 doğum tarihli sporcular, büyükler kategorisinde 1999 ve 
daha aşağı doğum tarihli sporcular yarışabilecektir.  
6-İl ve/veya kulüpler yarışmaya her bir yarışma kategorisinde birden fazla ekip ile katılabilirler.  
7-Her kulüp veya il sporcuları tek tip kendi formaları ile yarışa katılacaktır.Sırt numaraları federasyonca 
verilecektir.  
8-Yarışmalar Uluslararası Kano Federasyonu (ICF) müsabaka kuralları göz önüne alınarak, gerektiğinde 
tertip kurulunca gerekli modifikasyonları yaparak uygulayabilecektir. 
9-Yarışmalara bay ve bayan sporcular ferdi veya kulüp sporcuları olarak katılabileceklerdir. 
10-Derece sıralaması yapılabilmesi için kategorilerde en az 2 sporcu bulunması gerekmektedir. 
11-2004 sonrası doğumlu sporcular, aillerince düzenlenen muvafakatname ve yüzme bildiklerine dair 
taahütname ile yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılabilirler. 
12- Sporcular iki deneme hakkına sahip olup iki denemenin en iyi derecesi sonuç olarak alınacaktır. 
13- Sonuçlar MİLLİ TAKIM ve TOHM seçme kriterleri dahilinde değerlendirilecektir. 
 



 
 

 
TOHM SEÇME KRĠTERLERĠ 
 
A – Ġlk kez TOHM ‘a baĢvuru yapan sporcular; 

 

-Veli İzni 
-TOHM’lar %35 C1 , %65 K1 olmak üzere sporcu alır. 

-Sporcunun yüzme biliyor olması (test ve aile taahütnamesi). 
-Eski mo Roll (dönüş) biliyor olması. 

-Yarışlarda minmum 4 ters 8 düz kapı alabiliyor olması. 
-Klasman ve kategori olarak genel sonuçlar üzerinden başvuru yapan ve hali hazırda bulunan TOHM sporcularından en 

iyi süreden kötüye doğru sıralama yapılarak alım yapılır. 

 
B – Hali hazırda TOHM’da bulunan sporcular için geçerli olmak kaydı ile; 

 
-Büyük Erkek / Büyük Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %25’i 

geçmemek kaydı ile, 

 
-Genç Erkek / Genç Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %40’ı 

geçmemek kaydı ile, 
 

-Yıldız Erkek / Yıldız Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %50’yi 

geçmemek kaydı ile, 
 

TOHM çalışmlarına devam ederler. 

 

 
 

 
Ġtirazlar 

Kulüpler itirazlarını 200 TL. itiraz bedeli yatırdıktan sonra yazılı olarak yapacaklardır. İtiraz bedeli 
Federasyon mutemedine 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 6298812 numaralı hesabına yatırılacak ve gelir olarak kayıt edilecektir. 

İtirazlarda MHK başkanı veya Baş Hakem, bir teknik kurul üyesi değerlendirmelerini yaparlar ve sonucu bir 
tutanağa bağlayıp imza altına alırlar. 

 

 
 

Ödüller 

En az 5 düz kapı 2 ters kapı geçen sporculardan Final yarışmaları sonucunda kategorilerinde (K1 Büyük 
Erkek, K1 Genç Erkek, K1 Büyük Bayan, K1 Genç Bayan, C1 Büyük  Erkek , C1 Genç Erkek , C1 Büyük 
Bayan , C1 Genç Bayan , K1 Yıldız Erkek ,  K1 Yıldız Bayan  ,  C1 Yıldız Erkek ,  C1 Yıldız Bayan) ilk 3’e giren 
sporculara madalya verilecektir. 

 
Mali Bilgiler 

(Harcırah) 

Yarışmalarda en az 5 düz kapı, 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. Ayrıca 
federasyonumuzca, yarışlara en az 5 sporcu ile katılan kulüplerimize km başına 1.00TL olmak üzere römork 
çek çek ücreti ödemesi kulüplerin hesabına yapılacaktır. 

 
 

 

 
 

 
 

Güvenlik 

Sporcuların yüzme bilmeleri zorunlu olup; 
1-Tüm tekneler Uluslararası Kano Slalom yarışma standartlarına uygun olmalıdır. 

2-Kulüp ve antrenörler parkuru inceleyerek mevcut su şartlarında sporcularının beceri ve yeteneğinden 
emin olmadıkça güvenlik açısından yarışmalara katılmasına izin vermeyecektir. Akarsu üzerine yerleştirilen 
kapılardan geçme konusunda yeterli beceri ve tekniğe sahip olduğundan emin olmadıkça, antrenörler 
sporcularına gereksiz olarak riske sokmamalıdırlar. 
3-Her yarışmacı koruyucu kask takmalı, suya batmayan can yeleği giymelidir. Kaliteli materyalden 
yapıldığını garanti eden markalı malzemeler kullanılmalıdır. Tüm malzeme ve donanımlar çok iyi durumda 
olmalıdır. El yapımı koruyucu kaska ve can yeleğine müsaade edilmeyecektir.  
4-Can yeleği (Suya batmayan ceket) su geçirmeyen malzemeden imal edilmeli ve 7,5 kg’lık kurşun ağırlık 
veya eş değerde bir ağırlık bağlandığında suya batmamalıdır. Suda sporcuyu yüzü havaya gelecek şekilde 
su üzerinde tutmalıdır.  
5-Emniyet kaskı sporcuların başlarını bir kayaya çarptığında şoku absorbe edecek yeterlilikte koruma 
sağlamalı ve sert çene bandı olmalıdır.  
6-Yarışmacılar her zaman kendilerini yarışma teknelerinden rahatlıkla çıkabilecekleri yeterlilikte olmalıdır.  
7-Emniyet tedbirlerine uyulmadığı durumlarda hakemler, başlatma hakemi, yarış öncesi kontrolör, tekne 
kontrolörü ve başhakem verilen görevlere göre yarışmacıyı yarışmaya başlatmayabilirler. 

8-Herhangi bir şekilde yarışmacı emniyet tedbirlerini hiçe sayarak yarışmaya başladığı takdirde, meydana 
gelecek olan kaza, hasar ve benzeri olaylardan Yarışma Tertip Kurulu sorumlu değildir. 

 

Diğer Konular 
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. 

 
Türkiye Kano Federasyonu BaĢkanı 

 



 
MĠLLĠ TAKIM SEÇME KRĠTERLERĠ 
 
2018 yılı içerisinde yapılacak olan ilk yarıĢta ilk 3 ’ler olmak kaydı ile; 

 
-Büyük Erkek / Büyük Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %8’i 

geçmemek kaydı ile, 
 

-Genç Erkek / Genç Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %16’yı 

geçmemek kaydı ile, 
 

-Yıldız Erkek / Yıldız Bayan C1/K1 olarak genel klasmana göre birinci gelen sporcu ile arasındaki zaman farkı %32’yi 
geçmemek kaydı ile, 

 

Milli takım kadrosuna girmeye hak kazanır. 
 

Yıl içerisindeki yarışlarda performansı yükselen / düşen sporcular yüzdelik dilimlere girer/giremez iseler “Akarsu Kano 
Teknik Kurulu” değerlendirme raporlarına göre milli takım kadrosuna dahil edilebilir yada çıkartılabilirler. 

 


