
 
TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

 
YARIŞMA  TALİMATI 

 

Yarışmanın Adı DurgunSu Kano Türkiye Kupası 

Yarışma Talimat No DS / 04 

Yarışmanın Tarihi 10-12 Haziran 2022 

Yarışmanın Yeri ESKİŞEHİR 

 
Tekne Sınıfları 

K1 (Tekli Kayak)  - K2 (İkili Kayak) – K4 (Dörtlü Kayak) - C1 (Tekli Kano)  -  C2 (İkili Kano) 

Yarışma Kategorileri ve 
Mesafeler 

Erkekler  /  Kadınlar         1000 m.  -  500 m.  -  200 m. 

Büyükler   -   Gençler   -   Yıldızlar   -   Minikler   -   Mini Minikler 

 
 

Yarışma Programı 
(Gün / Saat) 

1.Gün Yarışları 10 Haziran 2022 CUMA Tüm 1000 m. Yarışları 

2.Gün Yarışları 11 Haziran 2022 CUMARTESİ Tüm 500 m. Yarışları 

3.Gün Yarışları 12 Haziran 2022 PAZAR Tüm 200 m. Yarışları 

Yarışlar her gün saat 08:30’da start alacaktır. 

 
Yarışma Tertip Kurulu 

Lütfi Tolga Çelik Teknik Kurul Başkanı 

Murat Yavuzcan Teknik Kurul Üyesi 

Çağrıbey Yıldırım Teknik Kurul Üyesi 

Fatih Demirci Merkez hakem Kurulu Başkanı 

 
Teknik Toplantı 

Teknik toplantı 09 Haziran 2022 Perşembe günü saat 17:30 da Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Toplantı 
salonunda yapılacaktır. Teknik toplantıya her kulüpten veya ilden resmi olarak görevlendirilmiş 1 
temsilci (idareci yada antrenör) kulübünü veya ilini temsilen katılabilecektir. 

Hakem Toplantısı 10 Haziran 2022 Cuma günü saat 07:00’da yarış alanında yapılacaktır. 

 
Listelerin Gönderilmesi 

Ekip listeleri 03 Haziran 2022 Cuma günü saat 14.00’e kadar, federasyonumuz tarafından kulüplere 
verilen ŞİFRE ile www.turkaf.org.tr adresinden otomasyon sistemine giriş yapılarak gönderilecektir. 

 
Açılış Seremonisi 

10 Haziran 2022 Cumartesi günü 1000m. eleme yarışlarının bitimini takiben yarışma mahallinde tüm 
sporcuların ve idarecilerin katılımı ile yapılacaktır. Kulüpler törene birer kayak küreği ve sporcular kulüp 
formaları ile katılmak zorundadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yarışmaya Katılım Şartları 
ve Teknik Bilgiler 

1. Yarışmaya katılacak tüm kulüplerin 2022 yılı akreditasyonu federasyon tarafından onaylanmış 
olması ve sporcuların lisanslarının 2022 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 kulüp yetkilileri veya antrenörler tarafından 03 Haziran 2022 Cuma günü 
saat 14:00’a kadar sisteme giriş gerekmektedir. Yapılan bildirimlerin teyitleri 0312 310 40 34 
no.lu federasyon telefonundan yapılabilecektir.  

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.  

5. Yarışma organizasyonu boyunca tekne tartı sistemi kullanılacak ve tekne ağırlık prosedürüne 
uymayan yarışmacı diskalifiye edilecektir. 

6. Yarışmalar Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler, Mini minikler Erkek ve Kadın kategorilerinde 
yapılacaktır. 2011-2012-2013 doğum tarihli sporcular mini minik, 2008-2009-2010 doğum tarihli 
sporcular minikler, 2006-2007 doğum tarihli sporcular yıldızlar, 2004-2005 doğum tarihli 
sporcular gençler kategorisinde; 2003 ve üzeri doğum tarihli sporcular büyükler kategorisinde 
yarışabilecektir. Büyükler ve gençler alt yaş kategorilerinde yarışamazlar, alt yaş kategorileri üst 
yaş kategorilerinde yarışabilirler. Ancak bir sporcu bir üst kategoride yarışmaya katılmışsa, o 
yarışma organizasyonunda başka bir yaş kategorisinde yarışamaz. 

7. Her kulüp veya il sporcuları kulüp renklerini taşıyan tek tip kendi formaları ile yarışa katılacaktır.  
8. Yarışmalarda kulüpleri / bölgeleri temsil eden sporcular Türk Milli Takımını temsil eden ay yıldızlı 

forma, tekne ve pala kullanarak yarışamazlar.  
9. MHK tarafından ilan edilen yarışma başlangıç saatleri hava muhalefeti vb. durumlardan dolayı 

değişmedikçe başlangıç saatlerine bağlı kalınacaktır. Yarışçılar, yarışın belirtilen başlangıç 
saatinden en az beş dakika önce başlangıç alanında su üzerinde olacaklardır. Başlangıç alanı 
başlangıç çizgisinin arkasında bulunan 100 metre su alanı olarak tanımlanır. Yarışçı yarışa 
başlamazsa ve Yarış Komitesi tarafından onaylanacak geçerli bir nedeni yoksa bütün yarışlardan 
diskalifiye edilecektir. Herhangi bir kategoride belirlenen resmi zaman haricinde kesinlikle 
başlangıç öncesi bekleme yapılmayacaktır, kulüplerin yarış katılım listelerini başlangıç saatlerine 
göre düzenlemeleri gerekmektedir. 

10. Yarışma organizasyonu süresince, sporcuların ve seyircilerin vb. yarışma alanında yüzmeleri 
kesinlikle yasaktır. 

11. . Sporcular yarışma parkurunda organizasyon tarafından belirtilen ısınma alanı ve yarış bitimi 
dönüş alanını( 9 numaralı kulvar dışından) kullanmak zorundadırlar. 
 



 

 
 

İtirazlar 

Kulüpler itirazlarını 200 TL. 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 Türkiye Ekonomi Bankası Söğütözü Şubesi 86814040nolu hesabına yatırılacak ve gelir 
olarak kayıt edilecektir. 

 
 

Ödüller 

Final yarışmaları sonucunda kategorisinde ilk üçe giren sporculara madalya, Büyük Kadınlar ve Büyük 
Erkekler ile Genç Kadınlar ve Genç Erkekler, Yıldız Kadınlar ve Yıldız Erkekler, Minik Kadınlar ve Minik 
Erkekler (mini minikler kategorisi değerlendirmeye alınmayacaktır) kategorilerinde en fazla 1. lik alan 
kulübe kupa verilecek olup, eşitlik durumunda en fazla 2. lik ve 3. lük sayısına bakılacaktır.  

 
 

Mali Bilgiler 
(Harcırah) 

İl dışından yarışlara katılan kulüplerden 1 antrenör, yarışa katılan ve yarışı tamamlayan 4 sporcu 
olmak üzere toplam 5 kişiye harcırah ve yolluk federasyon tarafından merkez ödeme olarak 
yapılacaktır. Tüm kategorilerde en az 6 teknenin yer aldığı final yarışlarına katılan ve yarışı İlk 3 sırada 
tamamlayan sporculara Federasyon tarafından belirtilen tutar 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. Ayrıca yarışlara en az 12 sporcu ile 
katılan kulüplere km başına 3,25TL römork çek çek ücreti ödenecektir. Aynı ilden, aynı römork ile 
yarışlara katılan kulüplerimizden, en fazla 2 kulübe römork çek çek ücreti ödemesi yapılacaktır. 

 
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.  
 
 

Alper Cavit KABAKÇI  
Türkiye Kano Federasyonu Başkanı 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  İl ve/veya kulüpler yarışmaya her bir yarışma kategorisinde birden fazla ekip ile katılabilirler.  
13. Tek ekip katılımı olan yarışlarda start verilmeyecektir. Herhangi bir kategoride start verilebilmesi 

için farklı kulüplerden en az 2 ekip yer almalıdır. Kupa değerlendirmesi için 3 kulübün yarışı 
tamamlaması gerekmektedir. 

14. Yarışmalara daha önce Tertip Kurulu'na bildirilen yarışma kategorilerine katılmak esas olmakla 
beraber, kulüpler ilgili yarışın teknik toplantısından 1 saat önce yazılı olarak 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 kere değiştirilen sporcu 
daha sonra yeniden aynı ekibe alınamaz. Bir yarış kategorisinde kayıt yaptırdıktan sonra, o 
sporcunun yarışa kayıt iptalini yazılı olarak bildirmeksizin katılmazsa sporcu o organizasyondaki 
tüm yarışmalardan diskalifiye edilir. 

15. Sporcuların birden fazla kategoriye kaydının yapılması durumunda sporcu tüm kategorilerde yarış 
harici bırakılacaktır. 



 
 
 

DURGUNSU KANO TÜRKİYE KUPASI YARIŞLARI 10-12 HAZİRAN 2022 / ESKİŞEHİR 

1000 m. Eleme ve Final Yarışları 10 Haziran Cuma Günü Yapılacaktır 

500 m. Eleme ve Final Yarışları 11 Haziran Cumartesi Günü Yapılacaktır. 

200 m. Eleme ve Final Yarışları 12 Haziran Pazar Günü Yapılacaktır. 

 

BÜYÜKLER VE U23 TEKNE SINIFI ERKEK MESAFELER (METRE) KADIN MESAFELER (METRE) 

K1 1000 / 500 / 200 1000 / 500 / 200 

C1 1000 / 500 / 200 500/200 

K2 1000 / 500 / 200 500 / 200 

C2 1000  500 

K4 500 500 

C4 --- ---- 

 

GENÇLER TEKNE SINIFI ERKEK MESAFELER (METRE) KADIN MESAFELER (METRE) 

K1 1000 / 500 / 200 1000 / 500 / 200 

C1 1000 / 500 / 200 500/200 

K2 1000 / 500 / 200 500 / 200 

C2 1000  500 

K4  500 500 

C4 --- ---- 

 

YILDIZLAR TEKNE SINIFI ERKEK MESAFELER (METRE) KADIN MESAFELER (METRE) 

K1 1000 / 500 / 200 1000 / 500 / 200 

C1 1000 / 500 / 200 500/200 

K2 1000 / 500 / 200 500 / 200 

C2 1000  500 

K4 500 500 

C4 --- ---- 

 

MİNİKLER TEKNE SINIFI ERKEK MESAFELER (METRE) KADIN MESAFELER (METRE) 

K1 1000 / 500 500 / 200 

C1 500 500 

K2  500 500 

C2 --- --- 

K4 500 500 

C4 --- ---- 

 

MİNİ MİNİKLER TEKNE SINIFI ERKEK MESAFELER (METRE) KADIN MESAFELER (METRE) 

K1 1000 / 500 500 / 200 

C1 --- --- 

K2 --- --- 

 
 


