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1. Yarışmalar; ANALİG Genel Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen 

hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2. Yarışmalar; 

a. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmaları kız, erkek ve karma il takımları olarak ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

b. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel Müdürlükçe 

belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda ANALİG spor bilgi sistemi portalı adresinden 

yayımlanacaktır. 

c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2021–2022 sezonlarında ilk 3 dereceye 

giren takım sporcuları, 2023 sezonu ANALİG il karmalarında yer alamazlar. 

3. Doğum tarihleri:  

Yaş Kategorisi (Kız – Erkek) 2007 – 2008 – 2009 – 2010 

Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız, erkek ve karma takımları ayrı ayrı olmak üzere;  

a) Kız - erkek takımları: 4 asil + 1 yedek sporcudan, 

b) Karma takımlar: 2 kız ve 2 erkek (1 kız +1 erkek yedek) sporcudan oluşturulacaktır.  

c) İllerden tüm kategorilerde ( kız, erkek, karma) birden fazla takım oluşturulabilir.  

Yarışmalara katılacak kafileler; Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine 

göre oluşturulacaktır. 

4. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Genel Uygulama Talimatının 17. maddesine göre işlem 

yapılır. 

5. Genel Müdürlük ve Tertip Komitelerinin Yetkileri: 

a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları 

değiştirmede yetkilidir. 

b. Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Genel Müdürlük 

tarafından yayımlanan spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak, 

müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

6. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

TEKNİK AÇIKLAMALAR 

 

1. Grup müsabakalarında ilk 4’e giren takımlar Türkiye birinciliğine katılacaklardır. Mücbir sebeplerle 

Türkiye birinciliğine katılamayacağını bildiren takım yerine sıralamadaki bir sonraki takım davet edilir. 

2. Türkiye birinciliğine katılmaya hak kazanan takımlar, takım oluşturacak yeterli sayının altına düşmeleri 

durumunda bu müsabakalara katılamazlar.  

3. Rafting yarışmalarına katılacak sporcuların yüzme bilmeleri zorunludur ve bunu beyanla bildirmek 

zorundadır. Bu konudaki sorumluluk takımlarının çalıştırıcı ve idarecilerine aittir. (Beyan Formu, Ek-

1) 
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4. Rafting Spor Dalı Talimatında açıklaması yapılmayan hususlarda Uluslararası Rafting Federasyonu 

(IRF) ve Türkiye Kano Federasyonu yarışma talimatlarında yer alan hükümler geçerlidir. 

5. Yarışmaların düzenleneceği parkur derecesi 0-2 aralığında olmalıdır. 

6. Takımlar IRF standartlarına uygun Rafting malzemeleri ile yarışmak zorundadırlar. Her botta mutlaka 

bir sporcuda Throwing Rope (Kurtarma ipi), Düdük ve Flipline (Çevirici-Yardımcı İp)  

bulundurulacaktır. Yarışamaya katılacak her botun, kendi kenar kurtarma ipi olması zorunludur. 

Yarışma Jürisi tarafından yapılacak olan değerlendirmeye göre takımlar yarışmalara alınacaklardır. 

Uygun malzemesi olmayan sporcu veya takım kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. 

7. Yarışmalar Sprint, h2h, Slalom ve Nehir inişi yarışmalarından oluşacak olup, 4 disiplin sonucunda 

alınan puanlar Genel Klasmanı belirleyecektir. Ancak yarış organizasyon kurulu tarafından her hangi 

disiplin yarışmalarının yapılamaması halinde yapılan disiplin yarışlarına göre puanlama yapılır. 

8. Ulusal yarışmalarda; yarışma alanın hazırlanması, yarışma alanının hazırlanmasına ilişkin malzeme 

temini, akarsu güvenlik arama kurtarma, ve teknik personel görevlendirilmesi Türkiye Kano 

Federasyonu tarafından yapılacak olup ücretleri de federasyon tarafından ödenecektir. 
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EK-1 

VELİ İZİN BELGESİ ve BEYAN FORMU 

ORGANİZASYONUN 

Adı  

Yeri  

Tarihi  

SPORCUNUN 

TC Kimlik No  

Adı ve Soyadı          

İrtibat Telefonu  

VELİSİNİN (VASİSİ) (1) 

Adı Soyadı  TC Kimlik No  

İrtibat Telefonu  Yakınlık Derecesi  

Velisi (Vasisi) olarak oğlumun/kızımın; 

1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu, 

2. Katılacağı resmi müsabakalara ait yönerge ve talimatlarının bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, 

3. Yönerge ve talimatların taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz yerine getireceğini, 

4. Rafting spor dalı için yeterli seviyede yüzme bildiğini,  

beyan ve taahhüt ettiği konusunda bilgim mevcuttur. 

Velisi(Vasisi) bulunduğum yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı oğlumun/kızımın belirtilen organizasyona katılımı için 

kafile ile beraber seyahat etmesine izin veriyorum.  

 

 

                                                                                                                Velisi(Vasisi) 

 (Adı Soyadı ve İmza) (2) 

Yukarıda açık kimliği yazılı sporcuya ait veli izin belgesi sporcunun velisi (vasisi) tarafından huzurumuzda 

imzalanmış ve kimlik kontrolü yapılmıştır. 

HUZURUNDA İMZA ATILAN GÖREVLİNİN; 

Adı Soyadı   

 

 

(Adı Soyadı ve İmza) (2) 

Kurumu / Görevi (3)   / 

Tarih  

 

                                                           
1  Sporcunun vasisi tarafından imzalanması halinde vasi belgesinin fotokopisi eklenecektir. 
2  Elle yazılacak ve ıslak imza olacaktır. 
3  Gençlik ve Spor İl / İlçe Müdürlükleri tarafından yetkilendirilmiş kişiler. 


