Yarışmanın Adı
Yarışma Talimat No
Yarışmanın Tarihi
Yarışmanın Yeri
Tekne Sınıfları
Yarışma
Kategorileri
Yarışma Mesafesi
Yarışma Programı
(Gün / Saat)

Yarışma Tertip
Kurulu

Teknik Toplantı

Hakem Toplantısı

Yarışmaya Katılım
Şartları ve Teknik
Bilgiler

Durgunsu Kano Milli Takım ve Olimpik Milli Takım Seçme Değerlendirme Yarışları
DS/02
05-07 Mart 2021
Seyhan Baraj Gölü Çukurova Üniversitesi Tesisleri -ADANA
K1(Tekli Kayak)
C1(Tekli Kano)
Büyük ve U23 Erkekler / Büyük ve U23 Kadınlar Genç Erkekler / Genç Kadınlar - Yıldız Erkekler / Yıldız Kadınlar
Erkekler 200m-500m-1000m. & Kadınlar 200m-500m-1000m.
05 Mart 2021 CUMA 1000m.
06 Mart 2021 CUMARTESİ 500m.
07 Mart 2021 PAZAR 200m.

Start Saati: 10:00
Start Saati: 10:00
Start Saati: 10:00

Ahmet Emrah BEŞE
Barış ÖZTÜRK
Hüseyin KAYA
Öztürk KURU
Çağrıbey YILDIRIM
Ufuk ÖZCAN
Fatih DEMİRCİ

Federasyon Genel Sekreteri
Durgunsu Kano Teknik Kurul Üyesi
Durgunsu Kano Teknik Kurul Üyesi
Durgunsu Kano Teknik Kurul Üyesi
Durgunsu Kano Teknik Kurul Üyesi
Durgunsu Kano Teknik Kurul Üyesi
Durgunsu Kano MHK Başkanı

04 Mart 2021 PERŞEMBE günü saat 17:00’da Adana Çukurova Üniversitesi Kayıkhanesinde
yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 2021 yılı
antrenör vize seminerine katılarak vizesini almış olan 1 antrenör, kulübünü veya ilini temsilen
katılabilecektir.
05 Mart 2021 CUMA günü saat 08:00’da yarışma yerinde yapılacaktır.
1-Yarışmaya katılacak tüm kulüplerin 2021 yılı akreditasyonu federasyon tarafından onaylanmış
olması ve sporcuların lisanslarının 2021 yılı vizesi yapılmış olması gerekmektedir. 2021 yılı
akreditasyonu onaylanmayan kulüpler “Sporcu lisans, tescil, vize, transfer ve kulüp akreditasyon
talimatnamesi” gereğince yarışmalara katılamazlar.
2- Ekip ve kafile listelerinin en geç 26 Şubat 2021 CUMA günü saat 13:00’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 teslim etmesi gerekmektedir.
4-Kulüpler yarışlarda kullanacakları tekneleri ve diğer ekipmanları kendi imkânları ile
getireceklerdir. Yarışmalara yarış teknesi ile katılım sağlanmalıdır, eğitim teknesi ile katılım
kabul edilmeyecektir.
5- Yarışmalar büyükler, U23, gençler, yıldızlar erkek ve kadın kategorilerinde yapılacaktır. 20062005 doğum tarihli sporcular yıldızlar kategorisinde; 2004-2003 doğum tarihli sporcular gençler,
2002 ve üzeri doğum tarihli sporcular U23-büyükler kategorisinde yarışabilecektir.
6- Her kulüp veya il sporcuları tek tip kendi formaları ile yarışa katılacaktır.
7- Yarışmalara daha önce Tertip Kurulu’na bildirilen yarışma kategorilerine katılmak esas
olmakla beraber, kulüpler ilgili yarışın teknik toplantısında sözel veya öncesinde Yarışma Jüri
Başkanı’na yazılı olarak bildirmek şartı ile ekiplerin isimlerini listesinde belirtilmiş yedek sporcular
veya diğer sporcular ile değiştirebilirler. Geçerli mazereti olmaksızın daha önce bildirilen bir yarış
kaydı iptal edilemez. Kayıt iptali yapılan bir yarışmanın sporcuları geçerli bir mazereti olmaksızın
o yarışma organizasyonunda bir başka yarışma kategorisinde yarışamaz. Bir yarış kategorisinde
kayıt yaptırdıktan sonra, o sporcunun yarışa kayıt iptalini yazılı olarak bildirmeksizin katılmazsa
sporcu o organizasyondaki tüm yarışmalardan diskalifiye edilir.
8- Sporcuların Milli Takım Seçmesi değerlendirmesi 2 mesafe üzerinden yapılacaktır. Her
sporcu en az iki mesafede yarışmak zorundadır.
9-2006 doğumlu ve üst yaş kategorilerindeki sporcuların yarış kaydı yapılacaktır. Alt yaş
kategorisinde yarış kaydı alınmayacaktır.
10- Milli Takım değerlendirmelerinde hastalık, sakatlık vb. mazeretler kabul edilmeyecektir.

İtirazlar

Mali Bilgiler
(Harcırah)

Diğer Konular

Kulüpler itirazlarını 200 TL. İtiraz 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 Türkiye Ekonomi Bankası Söğütözü Şubesi 86814040 nolu hesabına yatırılacak
ve gelir olarak kayıt edilecektir.
Test sonuçlarına göre teknik kurul tarafından milli takım kampına davet edilen sporcular ile
antrenörüne kanuni harcırah ve yolluk federasyon tarafından merkez ödeme olarak yapılacaktır.
Ödeme yapılmayan diğer antrenör ve sporcuların harcırahları ise kulüpleri veya bağlı oldukları
Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince uygun görülmesi halinde karşılanabilir
Bu bültende yer almayan teknik, mali ve diğer konularla ilgili olarak karar verme yetkisi
Federasyonca görevlendirilmiş olan Yarışma Tertip Kurulu’na aittir.
Tüm katılımcı sporcu antrenör, idareci ve diğer katılımcıların HES kodlarını, Federasyon
web sitesinde duyurulan dosya formatında toplu liste halinde başvuru esnasında
kanoturk@hotmail.com adresine göndermeleri gerekmektir. HES kodu bulunmayan
sporcu, antrenör, idareci ve diğer personeller yarışma alanına alınmayacaktır.
Tüm kulüplere, hakemlere, antrenörlere ve sporculara başarılar dilerim.
ALPER CAVİT KABAKÇI
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı

