
TÜRKİYE KANO FEDERASYONU 
 

AKARSU KANO SLALOM YARIŞMA TALİMATI 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler 
Amaç 
Madde 1-Bu Talimat, akarsu kano slalom yarışmalarının düzenlenmesinde uyulması gerekli 
usul ve esasları düzenler. 

Kapsam 
Madde 2-Bu Talimat, resmi ve özel bütün akarsu kano slalom yarışmalarının yapılış şeklini, 
bu yarışmalara katılan sporcu, antrenör,  hakem, yönetici, kulüp ve yarışma sahasını kapsar. 

Dayanak 
Madde 3-Bu Talimat; 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkındaki Kanunun ek 9. maddesi, 14.07.2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren GSGM özerk spor federasyonları çerçeve statüsü ile 18.11.2006 
tarihinde Türkiye Kano ve Rafting Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulunda kabul edilen ana 
statüye dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 
Madde 4-Bu Talimatta geçen; 

Genel Müdürlük       : Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

Federasyon Başkanı : Türkiye Kano Federasyonu Başkanı’nı,  

Federasyon             : Türkiye Kano Federasyonu Başkanlığı’nı, 

İl Müdürlüğü           : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü, 

İl Spor Temsilcisi     : Kano İl Spor Dalı Temsilcisini, 

Sporcu                   : Teşekküllerde tescilli spor yapanları, 

Teşekkül                 : Federasyonca tescilli spor kulübünü, eğitim ve öğretim kurumunu 

                                spor kuruluşunu, 

Tescil                     : Bir kulübün ve spor kuruluşunun kano faaliyetinde bulunabilmesi   

                               için ve bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için yapılan kayıt 

                               işlemini, 

Akreditasyon          :İl Müdürlüğü tarafından tescili yapılmış bir kulübün veya kuruluşun 
Federasyon’un faaliyetlerine katılabilmesi için Federasyon tarafından onay ve düzenli 
aralıklarla denetlenme işlemini  

Yönetici : Kano faaliyetinde görevli idari ve teknik elemanlar, spor yönetimi mensupları, 
teşkilatta görevli spor hakemlerini ve adaylarını, 

ICF : Uluslararası Kano Federasyonu’nu, 

ECA : Avrupa Kano Birliği’ni,ifade eder. 

 

 

 

 

 

 

 



Madde 5 Kısaltmalar Listesi 
 

YARIŞMACI 
 

Bireysel yarışan kadın veya erkek sporcu 

TURKAF Türkiye Kano Federasyonu 

WCh 
 

Dünya Şampiyonaları 

WCs 
 

Dünya Kupası Serileri 

YARIŞMA 
 

Dünya Şampiyonaları, Dünya Kupaları ve Uluslar Arası Etkinlikler  

KATEGORİLER 
 

Kayak (Eskimo Kanosu )Erkekler (KM), Kayak (Eskimo Kanosu ) 
Kadınlar (KW), Kanadiyen Erkekler (CM), Kanadiyen (CW) 

ETKİNLİKLER 
 

Bireysel K1M, K1W, C1M, C1W, C2M ve C2W 

Takım K1Mx3, K1Wx3, C1Mx3, C1Wx3, C2Mx3 ve C2Wx3 

(DSQ-R) 
 

Yarışmadan diskalifiye 

(DSQ-C) 
 

Tüm yarışmalardan diskalifiye 

(GR) 
 

Genel Kural ( Kongre tarafından onaylanmıştır) 

(TR) 
 

Teknik Kural ( Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır) 

 

Madde- 6  ASGARİ KATILIM  
         
6.1. Bireysel ya da takım yarışması 3 farklı takımdan en az 3 yarışmacı veya 3 takım 
yarışmaya katılmadıkça yapılamaz.  

6.2. 3 yarışmacının ya da 3 takımın hepsinin yarışmayı bitirmesi yarışmanın geçerli olması 
için şart değildir.  

   
BÖLÜM II – KATEGORİLER – KANO YAPISI  - TİCARİ MARKALAR 
 
6 KATEGORİLER KM, KW, CM, CW 
        
6.1. Bireysel Yarışmalar 

Kadınlar K1 

Erkekler K1 

Kadınlar C1 

Erkekler C1 

Kadınlar C2 

Erkekler C2 

 
6.1.1. Bir yarışmacı birden fazla yarışmaya katılabilir. 

 
 
 
 



6.1.2. Takım Yarışmaları 

Kadınlar 3 x K1 

Erkekler 3 x K1 

Kadınlar 3 x C1 

Erkekler 3 x C1 

Kadınlar 3 x C2 

Erkekler 3 x C2 

 
Madde 7. KANOLAR, KÜREKLER VE AKSESUARLAR ( GR ) ( TR ) 
7.1. Kano Özellikleri (TR) 
7.1.1. Ölçüler 
 

Tüm K1 tipleri 
 

En az uzunluk 3.50 m 
En az genişlik 0.60 m 

Tüm C1 tipleri 
 

En az uzunluk 3.50 m 
En az genişlik 0.65 m 

Tüm C2 tipleri 
 

En az uzunluk 4.10 m 
En az genişlik 0.75 m 

 

7.1.2 Minimum Kano Ağırlıkları 

Tüm K1 tipleri 9 kg 
Tüm C1 tipleri 10 kg 
Tüm C1 tipleri 15 kg 

Ağırlık ölçme işlemi tekneler kuru iken yapılmalıdır. 

7.1.3. Tüm kanolar her bir ucunda 2 cm yatay ve 1 santim dikey minimum yarıçapa sahip 
olmalıdır.  

7.1.4. Tüm kanolarda dümen olması yasaktır. 

7.1.5. Kanolar gerekli boyutlarda ve ağırlıkta tasarımlanmalıdır ve o şekilde kalmalıdır.  

7.1.6. Kayaklar (Eskimo Kanoları) iki palalı kürekler tarafından hareket ettirilen ve içinde 
yarışmacının oturduğu üstü açık kanolardır. Kanada kanoları tek palalı kürekler tarafından 
hareket ettirilen ve içinde yarışmacının diz çöktüğü üstü açık kanolardır. 

7.2. Ticari Markalar (GR) 
7.2.1. Kanolar, aksesuarlar ve kıyafetler ticari markalar, tanıtıcı semboller (reklamlar) ve 
yazılı metinler Turkaf'ın izniyle taşıyabilir. 

7.3. Turkaf Kano Slalom Yarışmaları ile ilgili ekipman ve kıyafet üzerindeki tanıtıcı semboller 
için koşullar  aşağıdakileri kapsar:  

7.3.1. Tüm tanıtıcı (reklam ) malzemesi yarışmacıların kimliğini engellemeyecek ve yarışın 
sonucunu etkilemeyecek şekilde yerleştirilmelidir.  

7.3.2. Sigara ve güçlü alkollü içecek reklamına izin verilmez.  

 

                                                           BÖLÜM III 
 

YARIŞMANIN ORGANİZASYONU VE YARIŞMALARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER 
 
Madde 8 GÖREVLİLER        
Görevliler (GR) / (TR) 
8.1. Niteliğine ve önemine bağlı olarak  bir Kano Slalom Yarışması aşağıdaki görevliler 
tarafından yönetilir: 

 



8.2. Görevliler (TR): 
1) Baş Görevli (Yarışma Direktörü)  
2) Teknik Organizatör  
3) Baş Hakem  
4) Baş Hakem Yardımcısı (Gözlemci)  

5) Kapı Hakemleri  
6) Parkur Sorumlusu 
7) Başlangıç hakemi  

8) Bitiş hakemi 
9) Zaman Tutucular (başlangıç ve Bitiş) 
10) Skor Şefi (Masa hakemi) 
11) Kano Denetçisi 
12) Güvenlik Görevlisi  
13) Sağlık Ekibi (İl Müdürlüklerince Temin Edilir) 
 

Madde 9 GÖREVLİ KİŞİLERİN SORUMLULUKLARI  (GR) (TR) 
 
9.1. Baş Görevli  (yarışma Direktörü)yarışmayı kurallara göre yönetir. 

Baş Görevli yarışma sonuçlarının ve görevliler listesinin yarışmadan hemen sonra Turkaf'a 
teslim edilmesini sağlamalıdır. Baş Görevli parkur onay komitesinin bir üyesidir.  

9.2. Teknik Organizatör yarışma için yerel hazırlıkların yapılmasından, yarışmanın 
tamamının ve yarışma için gerekli olan teknik ekipmanın kurulumundan ve doğru 
çalışmasından sorumludur. Teknik Organizatör parkur onay komitesinin bir üyesidir. 

9.3. Baş Hakem yarışmanın düzgün bir şekilde yapılmasını ve yarışma kurallarına uyulmasını 
sağlamalıdır. Baş Hakem yarışma kurallarını uygular ve bir yarışmacıyı diskalifiye edebilir veya 
yarışma için resmi televizyon ya da resmi video olduğu zaman Baş Hakem her hangi bir sorun 
ya da itirazın tespit edilmesine yardımcı olmak için televizyon veya video görüntülerinden 
yararlanabilir. Baş Hakem cezalarla ilgili bir itiraz hakkında karar verdikten sonra itiraz karara 
bağlanmış bir mesele olur ve bu nedenle tekrar itiraz edilemez. Baş Hakem parkur onay 
komitesinin de bir üyesidir. 

9.3.1. Baş Hakem yardımcısı (veya Gözlemci) yarışmanın gidişatı hakkında Turkaf Genel 
Sekreterliğine ve Kano Slalom Komitesine yarışma sonrasında bir rapor vermelidir.  

9.4. Baş Hakem Yardımcısı Baş Hakem ve Baş Görevli ile yakın işbirliği içinde hareket 
edecek ve yarışma özellikle de karar verme yerleri ve hakemler için eğitimle ilgili idari 
görevlere yardımcı ve destek olacaktır.  

O yarışma boyunca katılan takımların takım liderlerinden gelen sorunları toplayacak ve karar 
verme belgelerinin kontrol sürecini yönetecektir.  

O İtiraz Ofisinin ve Sekretarya için gerekli olan başka her hangi bir konunun işleme konması 
için gerekli formların toplanmasını sağlayacaktır.  

O her türlü itirazla ilgili Baş Hakemin kararlarının formülasyonuna yardım edecek ve tüm ilgili 
resmi formların kaydı ve arşivlenmesini sağlayacak ve denetleyecektir.  

9.5. Kapı Hakemleri kendi kapılarında doğru ceza ve doğru karar verilmesinden sorumludur. 
Onlar ayrıca (kendinden bir önceki ve bir sonraki kapı hakemleri ile istişare edebileceği ve 
kapıyı ve kapıları en iyi görebileceği konumda olmalıdır ) yan Kapı Hakeminin gözlemlerine 
özellikle de daha iyi bir pozisyonda olabilecek kişilere (daha iyi pozisyon daha yakın veya 
daha fazla bir uzaklıkta ancak her bir bireysel etkinlik için daha iyi bir açıda olmak anlamına 
gelir) dayanmalı ve güvenmelidir. Her bir kapıyı değerlendirmek ve kaydetmek Kapı 
Hakeminin görevidir. 

 
Kapı Hakemleri her bir yarışmacı ile ilgili gerekli yazılı dokümantasyonu muhafaza etmelidirler. 
Bu dokümantasyon soruşturma / itiraz süreci boyunca Ekip Liderlerinin kullanımına 
sunulabilir. Kapı Hakemleri tüm yarışmacılar için adil bir yarışma olmasını garanti etmek için 
yarışın seyrini takip ederler.  

Seviye 1 ya da seviye 2 yarışmalarında katılan bölgelerden en fazla 3 kapı hakemi olabilir.  



9.5.1. Her bir kapı için cezalar İletişim Hakemi tarafından belirlenen diskler, kartlar ya da 
bölüm skor bordu ile tespit edilir ve bildirilir.  

 
9.6. Parkur Sorumlusu Parkurun tasarımından ve parkurun yarışma süresince orijinal halini 
sürdürmesinin sağlanmasından sorumludur. Parkur sorumlusu kapıların asılmasından ve diğer 
ilgili kurulumların yapılmasından sorumludur ve onlar her zaman gerekli onarımları ve 
ayarlamaları yapmak için hazır olmalıdırlar. Parkur sorumlusu parkur onay komitesinin de bir 
üyesidir.  

9.7. Başlangıç Hakemi Hem yarışmacının kanosunun hem kişisel kıyafetinin hem de 
güvenlik kurallarının (güvenlik koruyucu başlığı, şişme can yeleği ve kano) yerine getirildiğini 
onaylar.   Kano denetlemesi yapılan yarışmalarda      (Bakın 19. Kural). 

O kanoları Kano Denetçisi tarafından düzenlendiği şekilde işaretler ve etiketler taşıyıp 
taşımadığını kontrol eder. Bir yarışmacının gerekli güvenlik standartlarını karşılamadığı ya da 
onların kanolarının Kano Denetçisi tarafından düzenlendiği şekilde işaretler ve etiketler 
taşımadığı durumlarda Ön Çıkış Denetçisi hem Çıkış Hakemine hem de Baş Hakeme derhal 
bilgi vermeli ve onların talimatlarını da yarışmacıya bildirmelidir.  

Yukarıda açıklananlar nedeniyle ortaya çıkan her hangi bir zaman kaybı yarışmacının aleyhine 
sonuçlar doğurur. 

9.8. Çıkış Hakemi yarışmacıların doğru düzende olmasını sağlar ve çıkış sırası verir.  Çıkış 
Hakemi eğer bir yarışmacı: 

- Güvenlik kurallarına uymazsa, 
- Çıkış Hakemi tarafından çağrıldıktan sonra çıkışta hazır bulunmazsa, 
- Gerektiği şekilde giyinmezse veya yanlış çıkış numarası taşırsa, 
- Çıkış Hakeminin sıralamasına uymazsa, onun çıkış yapmasını reddedebilir.  

Çıkışta her hangi bir anormal durum ortaya çıkması halinde Çıkış Hakemi derhal Baş Hakeme 
bilgi vermelidir. 

9.9. Bitiş Hakemi bir yarışmacının parkuru uygun şekilde bitirdiği zamanı tespit eder ( 26.4. 
maddeye bakın). 

9.10. Zaman Tutucuları parkurun başlama çizgisi ve bitiş çizgisinde her bir yarışmacı 
için tam yarış zamanının tutulmasından ve onun Skor Ofisine (masa hakemine) 
bildirilmesinden sorumludur.  

9.11. Skor Şefi (masa hakemi)yarışmanın sonuçlarının hesaplanmasından ve onların 
duyurulmasından sorumludur. 

9.12. Kano Denetçisi kanoların, şişme can yeleklerinin ve koruyucu başlıkların ICS tescil ve 
işaretlerinin uygunluğunu kontrol eder. .  

9.13. Güvenlik Görevlisi bir kurtarma ekibi ile birlikte ve koşullara göre alabora olan 
yarışmacıları kurtarır.  

Onlar ciddi bir kaza durumunda kullanmak için gerekli güvenlik ve ilk yardım ekipmanını hazır 
bulundurmalı ve zor durumda olan bir yarışmacıya etkin destek vermelidir. Bir doktor sürekli 
olarak mutlaka hazır bulundurulmalıdır.  

9.14. Bir görevli yarışma için birçok işlev ya da görevi üstlenebilir.  

9.15. Hiçbir görevli bir yarışmacı ile parkurdayken iletişim kuramayabilir ya da ona teknik 
tavsiye veremeyebilir. Bir Kapı Hakemi yarışmacıların parkuru aşması ile ilgili ortaya çıkan her 
hangi bir hata için her ne şekilde olursa olsun yarışmacının dikkatini çekmeyecektir.  

9.16. Baş Görevli (yarışma Direktörü), Baş Hakem, Baş Hakem Yardımcısı (Gözlemci), Çıkış 
Hakemi, Bitiş Hakemi ve Skor Hakemi / Skor Ofisi arasında düzgün ve sürekli bir iletişim 
olmalıdır. 

 

10. Yarışma Tertip Kurulu (GR) 
10.1. Her  Kano Slalom Yarışması en az 5 üyeden oluşan bir Yarışma tertip Komitesine sahip 
olmalıdır. Yarışma Tertip Komitesinin üyeleri kano federasyonunun asli görevlileri ile 
federasyonun görevlendirdiği kişilerden oluşur 

 



Yarışma Tertip Kurulunun Görev ve Yetkileri 
Madde- 11 Yarışmaların hazırlık ve yürütülmesinden sorumlu olan Yarışma Tertip Kurulu’nun 
görev ve yetkileri şunlardır; 

a) Yarışma parkurunu yarışmalardan bir gün önce eksiksiz olarak hazırlanmasını sağlar. 

b) Yarışmalar sırasında kullanılacak  kronometre, çan, düdük, bayrak, megafon, emniyet ve 
güvenlik araç-gereçlerini, varış hakem kulesi teçhizatı, ilan tahtası, yazı makinesi, fotokopi, 
kırtasiye malzemesi gibi malzemeler ile anons sistemi, iniş iskeleleri, tribün, ödül ve merasim 
yerleri, kapalı toplantı odası, tekne parkı, otopark gibi alt yapı tesislerinin ilk yarışmalardan 
makul bir süre önce hazırlanmasını temin eder. 

c) Yarışma sırasında parkurda sporcu ve görevlilerin can güvenliğini sağlar. 

d) Yarışmalar ile ilgili duyuruları yapar, alakalı kurum ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde 
bulunarak gece ve gündüz güvenliği ile sağlık önlemlerinin alınmasını sağlar. Tekne parkının 
etrafını koruma altına alır. 

e) Sorumlu olduğu yarışma konusunda illere, kulüplere, basın ve yayın organlarına gerekli 
açıklamalarda bulunur, istenilen bilgileri verir ve soruları yanıtlar. 

f) Yarışmalara katılan ekiplerin ve görevlilerin ulaşım, konaklama, beslenme, dinlenme, 
antrenman gibi ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olur. 

g) Açılış ve kapanış merasimlerini düzenler. 

h) Yarışma ile ilgili "Kayıt ve Kura Toplantısı" ile "Teknik Toplantı"yı düzenler. 

i) Kayıt ve kura toplantısı; yarışmalardan en az iki gün önce yapılır. Bu toplantıda yarışmalara 
katılmak isteyen kulüplerin müracaatları alınır.  Belirtilen süre içerisinde müracaatlarını 
yapmayanlar yarışmalara giremezler. 

k) Teknik toplantı; her organizasyonun ilk günü, ilk yarıştan en az bir saat önce organize 
edilir. Bu toplantıya yarışma jürisi, yarışma tertip kurulu, il spor temsilcileri, yetkili kulüp 
temsilcileri, Federasyon üyeleri ve gözlemciler katılır. Daha önce hazırlanmış olan yarışma 
formlarına son şekil verilir. Yarışmalarla organizasyon hakkında teknik bilgi verilir. 

l ) Yarışma Komitesi yarışmanın kurallarına uyulmaması ile ilgili itirazları kabul eder ve 
kuralların yorumlanması ile ilgili anlaşmazlık konusunda nihai ve kesin kararı verir. Yarışma 
Komitesinin aldığı kararlar Türkiye Kano Federasyonu Akarsu Kano slalom talimatnamesine 
veya ICF kurallarına uygun olmalıdır.  

m) Yarışma Tertip Komitesi yarışma süresi içinde bir yarışmacıyı yarışmadan diskalifiye 
edebilir. Yarışma Komitesi kuralların kapsamında yer almayan ve yarışma süresinde ortaya 
çıkan tüm sorunlar hakkında karar verir.  

n) Oyların eşitliği halinde Yarışma Komitesi başkanının oyu dikkate alınır.  

  
 
Madde 12 YARIŞLARA KATILACAK KULÜPLER VE KATILMA ŞARTLARI 
 
12.1 Resmi yarışmalara Kano Federasyonu tarafından tescili yapılmış ve federasyon 
tarafından akredite edilmiş kulüpler katılabilirler. 

12.2 Kulüpler yarışmalara katılmak için sorumlu idareci, antrenör ve sporcuların listesi ile 
birlikte Yarışma Tertip Kurulu’na müracaat ederler. Müracaat yeri ve zamanı önceden 
duyurulur. Her liste kulüp mühür ve yetkilisinin imzasını taşır.  

12.3 Kafile listesinde Yarışma Tertip Kurulu’na verildikten sonra herhangi bir değişiklik 
yapılamaz.  

12.4 Ekip listesindeki toplam yedek sporcu sayısı, asil sporcu sayısının yarısı kadar olabilir. 

12.5 Kulüplerin sporcularına, idarecilerine, antrenörlerine, hakemlere ve diğer görevlilerine 
ilgili yarış bülteninde belirtildiği şekilde harcırah ödenir. 

12.6 Yarışmalara daha önce Tertip Kurulu’na bildirilen yarışma kategorilerine katılmak esas 
olmakla beraber, kulüpler ilgili yarışın teknik toplantısında sözel veya öncesinde Yarışma Juri 
Başkanı’na yazılı olarak bildirmek şartı ile ekiplerin isimlerini listesinde belirtilmiş yedek 
sporcular veya diğer sporcular ile değiştirebilirler.  



12.7 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. Ayrıca, eleme yarışına 

katılmış olan ekip aynı yarışın finalinin sonuna kadar sporcu değişikliği yapamaz.  

12.8 Bir yarış kategorisinde kayıt yaptırdıktan sonra, o sporcunun yarışa kayıt iptalini yazılı 
olarak 

bildirmeksizin katılmazsa sporcu o organizasyondaki tüm yarışmalardan diskalifiye edilir. 

12.9 Yarışlarda kayıt iptali sorumlu yönetici tarafından ilgili yarıştan en az bir saat önce Jüri 
Başkanına yazılı müracaatla olur. Bir kere iptal edilen kayıt daha sonra yeniden eklenemez. 
Bir kulüp yarışmalara istediği sayıda ekiple katılabilir. 

12.10  Yarışmayı tamamlayamayan ekipler diskalifiye  edilir. 

12.11 Ferdi veya karma ekipler de yarışmalara girebilirler. Ferdi ekipler illeri adına, İl Gençlik 
Spor Müdürlüğü’nden aldıkları yazılı izin ile, karma ekipler; ekibi teşkil eden sporcuların 
kulüplerinin vereceği yazılı izin ile yarışmalara katılabilirler. Söz konusu izin belgeleri ekip 
listesine eklenir. 

 

 

 
Madde 13 YARIŞLARA KATILACAK SPORCULARDA ARANILACAK ŞARTLAR 
 
13.1 Yarışmalara katılacak sporcularda; 

a) Tescilli ve o yıl için akredite olmuş bir spor kulübüne mensup olmaları veya bölge adına 
ferdi lisanslarının bulunması, 

b) Geçerli bir kano lisansına sahip bulunmaları, 

c) Lisanslarındaki en son vizenin geçerlilik süresinin o yarışmanın yapıldığı tarihi de 
kapsaması, 

d) Cezalı durumda olmamaları, 

e) Yüzme biliyor olmaları, şartları aranır. 

13.2 Kıdemliler kategorisindeki sporcular Türkiye Kano Federasyonu tarafından düzenlenen 
özel lisans ile yarışmaya katılabilirler. 

13.3 Federasyon’un uygun görmesi halinde özel yarışmalarda sporcu lisansı 
aranmaz."Yarışma Sezonu" içinde, ilinde veya diğer bir ilde bir kulübü temsilen resmi bir 
yarışmaya katılan sporcu, daha sonra artık o sezonun sonuna kadar Türkiye Kano 
Federasyonu Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı’nın istisnai hükümleri hariç başka 
bir kulüp adına herhangi bir resmi yarışmaya katılamaz. 

Ancak bu hüküm; 

a) Kulübünü resmi bir yarışmada temsil ettikten sonra aynı sezon içinde silah altına alınan, 

b) Askeri spor güçleri adına yarıştıktan sonra aynı sezon terhis olarak eski kulübüne dönen, 

c) Silah altına alınmadan önce kulübü olmayan sporcularda uygulanmaz. 

 
Madde 14 YARIŞMA ÇEŞİTLERİ 
 
 Kano yarışmaları özel ve resmi olmak üzere iki çeşittir 

a) Özel Yarışmalar; Spor kulüpleri, eğitim kurumları, dernekler, belediyeler ve benzeri 

kuruluşlarca düzenlenebilir. Bu tür yarışma düzenlemek için gerekli izin yarışma tarihinden en 

az 30 gün önce Federasyon Başkanlığından alınır. 

b) Resmi Yarışmalar; Federasyon tarafından düzenlenir. Bu yarışmalara katılmak isteyen 

sporculardan, o yarışma sezonu için geçerli lisans aranır. Yurt içinde yapılacak resmi 

yarışmaların yerleri ve tarihleri her sezonun başında belirlenir. Aşağıda isim ve özellikleri 



gösterilen yarışmaların yıllık faaliyet programında yer alması zorunludur. 

1) Türkiye Şampiyonası; Federasyon tarafından her sezon bir kez düzenlenir. Bu Yarışmalarda 
her kategoride ve her tekne sınıfında ilk üç dereceye giren sporculara madalya verilir. 
Büyükler ve Gençler kategorilerinde birincilik statüsüne göre kategori şampiyonluğu, ikinciliği 
ve üçüncülüğü kupası verilir. 

2) Türkiye Kupası; Federasyon tarafından her sezon bir kez düzenlenir. Bu yarışmalarda, 
birincilik statüsüne göre belirlenmiş her kategori birincisinin kulübüne kupa ve ilk üç dereceye 
giren sporculara madalya verilir. 

3) İl Birincilikleri ve İl Kupası; İl Spor Temsilciliklerince en az  5 (beş) kulübün faal olduğu ilde 
yılda en az bir kere düzenlenir. 

4) Federasyon Yarışmaları; Her yıl sezon öncesi tarihi ve şartları Federasyonca belirlenir  ve 
kulüplere duyurulur. 

5) Kapalı Salon Yarışları; Tarih ve şartları Federasyonca belirlenir ve kulüplere duyurulur.  

 
Yarışma Usulleri 
Madde 15 İZİNE BAĞLI YARIŞMALAR 
Aşağıdaki yarışmalar izne tabidir: 

a) Yurt dışında yarışma yapacak kulüplerin yarışma tarihinden en az otuz gün önce 

Federasyon’dan onay almaları ve bu müracaatlarında kafile listesi, seyahat programları ile 

katılmak istedikleri yarışma kategorileri ve tekne sınıfları hakkında bilgi vermeleri gereklidir. 

b) Yurda davet edilecek, yabancı takımlar için yine en az otuz gün önce Federasyon’dan izin 

almak gereklidir. Bu müracaata ayrıca organizasyonun mali şartları ile ağırlama programını 

kapsayan detaylı bir raporun eklenmesi de şarttır. 

c) Yabancı bir takımın Türkiye’ye yarışma maksadı ile yapacağı seyahat için Federasyon’dan 

izin alması gereklidir. 

d) Yabancılarla yurt içinde yapılan yarışmaları takip eden onbeş gün içinde düzenleyici kulüp 

veya kurumlar idari, mali hususlar ile teknik sonuçları kapsayan bir raporu ile Federasyon’a 

vermeleri zorunludur. 

e)Yabancı ülkelerde yarışma yapanlar teknik sonuçlar ve idari hususları bildirir bir raporu 

yurda dönmelerini takip eden onbeş gün içinde Federasyon’a vermeleri zorunludur. 

Yukarıda yazılı hususların aksine hareket eden kulüpler Türkiye Kano Federasyonu Disiplin 

Kurulu’na sevk edilirler. 

 
Madde 16 KATEGORİ, TEKNE SINIFLARI YARIŞMA MESAFELERİ  
16.1  Kano yarışmalarına katılan erkek ve bayan sporcular aşağıdaki kategorilere 

ayrılırlar: 

Yaş tayininde takvim yılı esastır. Doğum tarihindeki ay dikkate alınmaz. 

a)Minikler;12 ve 14 yaşındaki sporculardır. 

b)Yıldızlar;15 ve 16 yaşındaki sporculardır. 

c)Gençler;17 ve 18 yaşındaki sporculardır. 

d)Büyük B; 23 ve daha küçük yaştaki sporculardır. 

e)Büyük A; Yaş sınırlaması olmayan sporculardır. 

f)Kıdemliler; Son iki sezonda büyükler kategorisinde yarışmaya katılmamış, 

Kıdemli A: En az 27 yaşında olan, 

Kıdemli B: En az 37 yaşında olan, 

Kıdemli C: En az 47 yaşında olan, 

Kıdemli D: En az 57 yaşında ve yukarısında olan sporculardır. 

Karışık (Mix) Kıdemli: Bayan ve erkek sporculardan karma olarak kurulan ekiplerdir. Her yaş 

grubunda kurulabilir. 



g)Karışık(Mix); Yarışılan kategorideki ekip teknelerine bayan ve erkek sporcuların eşit 
miktarda bulunmasıdır. 

h)Büyükler 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. 

ı)Türkiye’de Tekli Kayak (K1), Tekli Kano (C1), İkili Kano (C2)  olmak  3 tekne sınıfında akarsu 
slalom yarışlarında yarışılır. Bu tekne sınıfları olimpik kategoride yer almaktadır. 

i)Yarışma mesafeleri erkekler ve bayanlarda 250-400 arası parkurlarda yapılır ancak tertip 
komitesi parkur şartlarını gözlemleyerek bu mesafeyi güvenlik açısından  kısaltabilir  

j)O sezon hangi kategoride, hangi tekne sınıfında, hangi mesafede ve hangi sırada yarış 
yapılacağı kararı Federasyon’a aittir. 

k)Yarış mesafeleri en geç “Kayıt ve kura toplantısı”nda ilgili kulüplere duyurulur. Bir yarışma 
gününde, yarışmalar devam ederken, hava şartlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler 
karşısında, kalan yarışmaların mesafeleri Jüri Başkanı tarafından Tertip Kurulunun da görüşü 
alınarak değiştirilebilir,ertelenebilir veya iptal edilebilir. 

 
Madde 17- YARIŞMALARIN DÜZENLENMESİ 
17.1Federasyon’un yıllık yarışma programı Yönetim Kurulu’nun kararı ile kesinleşir. 

17.2 İl spor temsilciliklerinin yıllık yarışma programı ise il müdürlüğünün teklifi ve 
Federasyon’un onayı ile kesinleşir. Federasyon kendisinin ve il spor temsilcilerinin faaliyetlerini 
her yıl faaliyet yıllığını yayınlayarak kamuoyuna ve ilgililere duyurur 

17.3 Yarışmaların hazırlanmasından ve yürütülmesinden yarışma tertip kurulu, Talimat 
hükümlerine uygun olarak cereyan etmesinden ise Jüri sorumludur. 

17.4 Federasyonca düzenlenen yarışmaların tertip kurulları federasyon, illerce düzenlenen 
yarışmaların tertip kurulları il spor temsilcilikleri, izne tabi özel yarışmaların tertip kurulları ise 
yarışmayı düzenlemek isteyen kuruluşun seçtiği temsilciler ve Kano Federasyonu tarafından 
atanan temsilcisinin başkanlığında yeterli sayıda üyeden oluşturulur. 

17.5 Her yarışma için ayrı bir Tertip Kurulu kurulabileceği gibi, aynı kurul birden fazla yarışma 
için oluşturulabilir. 

 

 Madde 18 YARIŞMALARIN  ERTELENMESİ VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ  
18.1 Yıllık faaliyet programında yer alan ve tarihi belirlenmiş bir organizasyon ile ilgili 
değişiklikler Federasyon tarafından yapılabilir. 

18.2 Bir yarışma gününde, yarışmalar başlamadan veya devam ederken hava ve yarışma 
sahasında meydana gelecek olumsuz değişmeler karşısında yarışmaların ertelenmesi ,iptal 
edilmesi veya mesafenin değiştirilmesi konusunda Jüri Başkanı Tertip Kurulu’nun görüşünü 
aldıktan sonra karar verir. 

  
Madde 19  ÇIKIŞ SIRASI VE ICF KANO SLALOM KLASMAN SİSTEMİ  (TR) 
19.1 Çıkış Sırası 
19.1.1. Yarışmalarda çıkış listesinden organizatör sorumludur. Her bir sınıf için çıkış sırası 
geçerli Turkaf Kano Slalom Klasmanına bağlı olacaktır. Yarışmacılar onların Turkaf  Kano 
Slalom Klasmanının ters sırasında başlayacaktır. Bir  Turkaf Klasmanı (sıralaması ) olmayan 
yarışmacılar çıkış sırasının başına yerleştirilecektir. Çıkış sırasında onların konumu belirlenir 
ve bundan organizatör sorumludur.  

19.1.2. Gençler Yarışmaları için çıkış sırası önceki Gençler Kano Slalom şampiyonalarından 
ve yarışmalarından gelen  pozisyonuna göre belirlenecektir. Önceki Gençler Kano Slalom 
şampiyona ve yarışmalarına katılmayan takımlardan gelen gençler kategorisi yarışmacıları 
çıkış sırasının başına yerleştirilecektir. Çıkış sırasında onların konumu belirlenir ve bundan 
organizatör sorumludur.  

19.2. Turkaf Klasman ( Sıralama ) Sistemi 
19.2.1. Turkaf Klasmanının amacı tasarımlanan Klasman Yarışmalarına katılan Kano 
Slalomda sporcular için gerektiğinde bir klasman sistemi kurmaktır.  



19.2.1.1. Turkaf Klasmanı her bir yarışmada tüm yarışmacıları sıralamak için uygulanan 
sürekli bir puan sistemidir. Puanları hesaplama formülü aşağıdaki ilkeleri kapsamaktadır:  
-Yarışmanın başlama alanının kalitesi 
-Yarışmanın önemi 
-Yarışmacı tarafından elde edilen sonucun niteliği  

19.2.1.2. Geçerli Turkaf Kano Slalom Klasmanı planlanmış yarışmaların en iyi sonucu dikkate 
alınarak hesaplanır.  

19.2.1.3. Organizatör yarışmanın sonuçlarını Turkaf Klasmanının hesaplanması için 
yarışmanın bitmesinden  (en fazla ) 24 saat içinde gereken formatta Turkaf’a göndermelidir. 

 
Madde 20 YARIŞLAR 
20.1.  Kano Slalom yarışması iki turdan oluşur. İki yarışın ikinci derecedeki (daha az puan 
alınan) skoru eleme yarışmalarının sonuçlarını veya yarı final ve final yarışmalarının 
yapılmadığı yarışmanın sonuçlarını belirleyecektir. Organizatör ICF yarışmalarındaki gibi 
elemeleri, yarı final ve final yarışmalarını düzenleyebilir (ICF CS yarışma kuralları 41.3. 
maddeye bakın). Yarı finalin çıkış sırası eleme sonuçlarının sırasının aksine olacaktır. Final 
yarışının çıkış sırası yarı final yarışı sonuçlarının sırasının aksine olacaktır. 

20.2 Bir yarı final / final parkuru onun düzen ve dengesinin korunması kaydıyla eleme 
parkurundan değiştirilebilir (ICF CS yarışma kurallar 8 20.1. maddeye bakın). 

 20.3 Tertip kurulu gerektiğinde bu uygulamalarda değişiklik yapabilir 

 
Madde 21 ÇIKIŞ NUMARALARI 
 
21.1 Organizasyonu yapan Ulusal Federasyon tarafından verilen çıkış numaraları yarışmacının 
sırtında ve göğsünde gösterilecektir. Unvan ve ana sponsorların ismi gösterilebilir. 

21.1.1. Sayıların boyutu yükseklik olarak 15 / 20 cm kalınlık olarak en az 2 cm olmalıdır.  

21.2. Onlar yarışmacıların vücuduna görünür şekilde sabitlenmelidir. C2’de öndeki kanocu 
veya her iki yarışmacı bir numara takar.  

21.3. Her bir yarışmacı onun çıkış numarasından sorumludur.  

 

Madde 22 TAKIM YÖNETİCİLERİNE BİLGİ VERİLMESİ (TR) 
22.1. Her takım yöneticisi yarışmanın başlamasından en az 5 saat önce aşağıdaki hususlarla 
ilgili yazılı bilgi ve açıklamalar almalıdır: 

- Çıkış sıralarının bir listesi 
- Ayrıntılı zaman tablosu 
- Parkurun açılma zamanı 
-Çıkış saati 
- Çıkış çizgisinin pozisyonu 
-Bitiş çizgisinin pozisyonu 

- Çıkışlar arasındaki aralık 
- Çıkış vermek için Baş Hakem tarafından kullanılan işaret ve parkuru boşaltmak için 
hakemler tarafından kullanılan araç (düdük) 
- Yarışma ofisi / itiraz ofisi ve Jürinin (sadece dünya şampiyonalarında) bulunabileceği yer 
- Kanoların incelenmesi ile ilgili yer ve saat 
- Gerekirse kanoların bitiş çizgisinden çıkış çizgisine taşınma şekli 

- Eğitimle ilgili düzenlemeler 
- Anti – Doping Kontrol Yeri (gerektiği zaman) 

22.2. Her katılan takımdan gelen takım yöneticileri toplantısı yarışma başlamadan önce 
uygun bir zamanda yapılmalıdır.  

Aşağıdaki konular toplantıda görüşülmelidir: 
-Yarışmacılar için ek açıklama ve bilgiler 
- Parkur Onay Komitesi (sadece bilgi için) 
- Kayıtların değiştirilmesi ve / veya geri çekilmesi 



Madde 23 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ   (TR) 
 

23.1. Tüm kanolar batmaz özelliğe sahip olmalı ve her iki ucunda yani ön ve arka kısmında 
30 cm’den fazla olmayan tutamaçlar bulunmalıdır.  

23.1.1. Aşağıdakiler tutamaç olarak kabul edilir: ip ilmekleri, tutamaçları olan ip ya da 
kanonun yapısının ayrılmaz bir parçası olan bir tutamaç 

23.1.2. Tutamaçlar kanoyu tutmak için başparmağın altına kadar kolay yerleşmeye izin 
vermelidir.  
23.1.3. Kullanılan malzeme en az 6 mm çapında ya da en az 2 x 10 mm en kesitli olmalıdır. 

23.1.4. Tutamaçların bağlanmasına izin verilmez 

23.2. Her yarışmacı çene altına bağcıkla bağlanan güvenli bir koruyucu başlık ve şişme can 
yeleği takmak zorundadır.  

Şişme can yeleği ve koruyucu başlığın yapısı, şekli ya da oluşumu her hangi bir şekilde 
değiştirilmemelidir. Ürünler malzemenin kalitesini garanti eden ve sanayi standartlarını 
karşılayan muteber ve sağlam imalatçılardan alınmalıdır. 

23.2.1. Şişme can yeleği geçerli sanayi normlarına yani ISO 12402 – 5 ve / veya onaylı US 
Kıyı Koruma Tip III (60 Newtonluk bir şişme can yeleği ile ) uygun ve ICF tescilli olmalıdır.  

Bir yarışmada şişme can yeleği 6.12 kalibre edilmiş bir kurşun ağırlığı yada onun eşdeğeri 
başka metaller kullanılarak test edilmelidir. Şişme can yeleği imalatçısının işaretleri ve tanımı 
ekipmanın ICF görevlileri tarafından kontrolünü sağlamak için ISO ya da US Kıyı Koruma 
kurallarına uygun olmalıdır.  

23.2.2 Güvenlik koruyucu başlığı EN 1385 standardına uygun olmalıdır.  

Her bir koruyucu başlık kullanıcı tarafından kolaylıkla okunabilir olması ya da TURKAF 
tarafından ekipmanın kontrol edilmesine izin vermek için koruyucu başlığı kullanım ömrü 
boyunca okunabilirliğini sürdürmesini sağlamak üzere aşağıdaki bilgileri gösterecektir: 

Avrupa Standardının Numarası 
İmalatçının ismi ya da kimlik bilgisi 
İmalat tarihi 
‘’ Kano ve nehir sporları için koruyucu başlık ‘’ ibaresi olmalıdır 

23.3. Organizatörlerin bitişte şişme can yeleklerini ve kanoları kısmi muayene etmeleri 
önerilir.  

23.3.1. Şüpheli durumlarda kanonun kaldırma gücü kontrol edilmelidir. Kano su ile dolduğu 
zaman yüzeyde kalmalıdır. 

23.4. Yarışmacılar her zaman kanolarından kurtulabilmelidirler.  

23.5. Güvenlik kurallarına uyulmaması durumunda Çıkış Hakemi, Ön Çıkış Kontrolörü, Kano 
Kontrolörü ve Baş Hakem onlara verilen görevlere uygun olarak bundan sorumludur ve bir 
yarışmacıyı çıkış yapmaktan men edebilirler.  

23.6. Her ne olursa olsun böyle bir durumda çıkış yapılması halinde risk yarışmacılara aittir. 
Turkaf ve organizatörler yarışma parkurundaki kazalardan ve ekipmana verilebilecek 
zarardan dolayı hiç bir sorumluluk taşımazlar.  

23.7 Kulüp ve antrenörler parkuru inceleyerek mevcut su şartlarında sporcularının beceri ve 
yeteneğinden emin olmadıkça güvenlik açısından bu sporcuların yarışmalara katılmasına izin 
vermeyecektir. Akarsu üzerine yerleştirilen kapılardan geçme konusunda yeterli beceri ve 
tekniğe sahip olduğundan emin olmadıkça, antrenörler sporcularını gereksiz olarak riske 
sokmamalıdırlar. 

 
Madde 24 PARKUR 
 
24.1. Parkur boyunca gidiş ve gelişe tamamen elverişli olmalı ve sağ el ve sol el C1 ve C2 
kano yarışması kürekleri için benzer koşulları sağlamalıdır. İdeal parkur: 



1)Yarışmacılara çeşitli seçenekler sunan en az tek kapılı kombinasyon olmalıdır 
2) Suyun teknik sorunlarını kullanarak (anaforlar, dalgalar ve suyun en hızlı aktığı yerler) 
düzenli yön değişikliklerini ve akış hareketlerini içermelidir. 

  

24.2. Parkur çıkış çizgisinden bitiş çizgisine kadar ölçülmek üzere 250 metre uzunluktan 
daha az olmayacaktır (aşağıya doğru ölçülen merkez hattı). En fazla uzunluk 400 metreden 
daha fazla olmamalıdır. Parkur tasarımcılarının bir önerisi olarak parkur K1M için hemen 
hemen 95 saniyelik bir sürede gidilebilir olmalıdır.  

Yarışma parkurunun sonunda yarışmacılar için yeterli ısınma ve sakinleşme alanları olmalıdır. 
Bu alanlar yarışan tüm kategoriler için açık olmalı ve çıkış ve bitiş alanından etkilenmemelidir. 

24.3. Parkur doğal ve / veya suni engellerden oluşmalıdır.  

Akredite takımlar resmi eğitim süreleri ve programlanmış yarışma günleri boyunca parkura 
serbest giriş (ücretsiz) yapma hakkına sahip olmalıdır.  

24.4. Parkur en az 18 ve en fazla 25 kapıdan oluşmalı ve onların 6 veya 7’si akıntıya karşı 
kapılar olmalıdır.  

24.4.1. Çıkış ve bitiş pozisyonları ve onların organizasyonu resmi eğitim başlamadan önce 
Baş Hakem tarafından onaylanmalıdır. 

24.4.2. Son kapı ile bitiş çizgisi arasındaki mesafe 15 metreden az olmamalı ve 25 metreden 
de fazla olmamalıdır.  

24.4.3. Organizatörler bir parkuru yarışmacıları sıkıntıya sokmadan ve rahatsız etmeden 
yapılabileceği bir yerde seçmelidirler. Kapılar açıkça gösterildiği gibi doğru şekilde 
yerleştirilmeli (direklerin rengi ve numarası ile) ve doğru geçişlere ve ceza kararlarına izin 
verilmesine olanak sağlamalıdır.    

24.5. Yarışma süresince eğer Baş Hakem su seviyesinde düzeltilebilecek önemli bir değişiklik 
olduğunu tespit ederse, o orijinal su seviyesine ulaşılıncaya kadar yarışmayı durdurabilir.  

24.6 Eğer yarışma süresince olağan dışı durumlar parkurun niteliğini ya da tasarımını 
değiştirirse sadece Baş Hakem kapının pozisyonunun değiştirilmesi için izin ve yetki verebilir. 

24.7 Parkur şartlarına ve yarışma kategorilerine göre tertip kurulu olması gereken kapı 
sayılarında azaltma yapabilir  

 

Madde 25 PARKURUN ONAYLANMASI (TR) 
25.1 Gerektiğinde gösteri yarışları yapılarak parkur onaylaması yapılabilir 

25.2 Her ne olursa olsun gösteri yarışında her bir kategori için kanoların maksimum sayısı 
2’den fazla olmamalıdır. 

 

25.3 Baş Görevli, Teknik Organizatör, Baş Hakem ve Parkur Tasarımcıları parkurların gidip 
gelinebilir ligini belirleyen ve yarışma için parkuru ( parkurları ) onaylayan Parkur Onay 
Komitesini oluştururlar.  

 

25.1.1. Eğer parkur bir şekilde kabul edilemez olarak değerlendirilirse (örneğin parkur yada 
parkurun bir kısmı sportmenliğe aykırıdır, tehlikelidir veya geçilmesi olanaksızdır) yukarıdaki 
tertip komitesi sorunu gidermek için hakem komitesinin görüşünü alarak karar vermeye 
yetkilidirler.   

Eğer Parkur Onay Komitesinin yarısından fazlası bir değişiklik isterse, parkur değiştirilmelidir. 
Böyle durumlarda yeni parkur değişikliği önerileri yeniden değerlendirme yapılması ve 
onaylanması için parkur sorumlusu tarafından yapılacaktır. Onay işleminden sonra artık hiçbir 
değişiklik yapılamaz.  

Resmi alıştırma yarışlarının (düzenlendiği zaman) ilk çıkışı parkurun onaylandığı açıklandıktan 
sonra 20 dakikadan daha az olmayabilir. 

 
 
 



Madde 26 DENEME (TR) 
26.1. Organizatörlerin takdirinde olmak üzere uluslararası yarışmalarda tamamlanan parkur 
üzerinde bir alıştırma yarışına izin verilebilir. Alıştırma yarışmaları mecburi değildir. 

 
Madde 27 BAŞLAMA (ÇIKIŞ)        (TR)                                                                                              
27.1. Çıkışlar doğrudan doğruya akıntıya karşı veya akıntı yönünde olmalıdır. 

27.2. Çıkışa kadar çıkış pozisyonunda her bir kano için Çıkış Hakemine bir yardımcı verilebilir.  

27.3. Kano çıkışta hareketsiz olmalıdır. 

27.4. Takım yarışlarında tüm kanolar hareketsiz olmalıdır. İlk kano yarış anında harekete 
geçmelidir. 

27.5. Her ne olursa olsun yarışmacılar Çıkış Hakeminin konumuna veya özel talimatlara 
uymalıdır. 

 
Madde 28 ÇIKIŞ ARALIĞI                                                                                           
(TR)                                                                                                          
28.1. Bireysel yarışmalarda çıkışlar en az kırk beş saniyeye kadar ayrılmalıdır.  

28.2. Takım yarışmalarında çıkışlar en az doksan saniye aralıklarla yapılmalıdır. 

 
Madde 29 HATALI ÇIKIŞ (TR) 
29.1. Bir hatalı çıkışın olduğuna ve gerekli işaret aracılığıyla yarışmacıyı geri çağrılmasına dair 
karar vermek sadece Çıkış Hakeminin yetkisindedir.  

29.2. İkinci bir çıkış verilip verilmeyeceğine Çıkış Hakemi karar verir ve kararını Baş Hakeme 
bildirir.  

 
Madde 30 BİTİŞ (TR) 
30.1. Bitiş işareti parkurun her iki tarafında çok açık şekilde işaretlenmelidir.  

30.2. Bitiş işaretini geçtiği zaman yarışmacı yarışı tamamlanmış olur. Yarışmacı bitiş çizgisini 
bir defadan fazla geçmemelidir aksi takdirde o yarış için diskalifiye olma riski vardır (DSQ-R). 

30.3. Takım yarışmasında 3 kanonun hepsi 15 saniye içinde bitiş çizgisini geçmelidir aksi 
takdirde 50 saniye cezası alır ( 29.4.6.maddeye bakın). 

30.4. Eğer bir yarışmacı bitiş işaretini alabora olarak geçerse veya kanodan düşerse (ICF CS 
yarışma kuralları 32. Ve 34.4. maddelere bakın ) Bitiş Hakemi tarafından kabul edildiği gibi 
yarışmacıya o yarış için bir DNF  verilir 

 

Madde 31 KAPILARIN İŞARETLENMESİ  (TR ) 
31.1. Kapılar akıntı yönü kapılar için yeşil ve beyaz renkli çemberlerle boyanmış bir (1) veya 
2 (iki) direkten ve akıntıya karşı kapılar için kırmızı ve beyaz renkli çemberlerle boyanmış bir 
(1) veya 2 (iki) direkten oluşur. Alt çember daima beyazdır ve her çemberin yüksekliği 20 
cm.dir.  

Bir (1) direkli kapı olması durumunda kapı çizgisini belirtmek için ilgili yan tarafa ikinci bir 
kapı yerleştirilecektir.  

31.2. İki direkli kapıda direkler arasının genişliği minimum 1.2. maksimum 4 metredir. 
Direkler yuvarlak, 1.6 – 2 metre arası uzunlukta ve 3.5 – 5.0 cm arası çapta  ve yeterli 
ağırlıkta olmalıdır.  

31.3. Direğin alt ucu suyun yaklaşık 2o cm üzerinde olmalı direk su tarafından hareket 
ettirilememelidir. Direk ayarlama sistemi her kapı üzerindeki her bir direğin kolayca 
ayarlanmasına olanak sağlamalıdır.  

31.4. Kapılar geçiş düzeninde numaralanmalıdır.  

31.5. Kapı numarası panelleri 30 cm x 30 cm olmalıdır. Numaralar sarı veya beyaz zemin 
üzerine siyah boya kullanılarak panellerin her iki tarafına yazılmalıdır. Her numara ve harf 20 



cm boyunda ve 2 cm kalınlıkta olmalıdır. Panel tarafında doğru geçiş yönü karşısında 
diyagonal bir kırmızı hat sağ üstten sol alta doğru boyanmıştır.  

31.6. Her geçiş konumunda kapıların numara sekansı açıkça gösterilmelidir.  

 
Madde 32   GEÇİŞLER ( TR ) 
32.1. Tüm kapılar sıra numarasına göre geçilmelidir.  

32.2. Tüm kapılar kapı numarası panellerinin doğru tarafında belirlenen yöne uygun olarak 
geçilmelidir.  

32.3. Tüm kapılar kapının doğru tarafından her sunuşta geçilebilir. 

32.4. Tüm durumlarda kapı çizgisi iki direğin alt tarafı arasındaki çizgi olarak tanımlanır.  

32.5. Kapı geçişleri için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır: 

32.5.1. Kapı geçişi bir kano veya vücut veya kürek bir kapı direğine dokunduğu veya 
yarışmacının başının bir kısmı kapı çizgisini geçtiği zaman başlar ( C2’de iki yarışmacının birisi 
).  

32.5.2. Arka arkaya gelen her kapıdan geçişler başladığı yada bitiş çizgisi geçildiği zaman 
kapı geçişi sona erer.  

32.6. Geçişlerin doğru yapılıp yapılmadığının değerlendirilmesi amacıyla her bir kapı işçin 
aşağıdaki koşullar gerçekleşmelidir: 

32.6.1. Yarışmacının başının tamamı yada yarışmacılar kapının doğru yönüne uygun olarak 
kapı çizgisini geçmelidir.  

32.6.2. Başın tamamı çizgiyi geçerken kanonun bir kısmı da kapı çizgisini aynı anda 
geçmelidir.  

32.7. Vücutla, kürekle veya kanoyla direğe dokunmadan bir kapıdan düzgünce geçilmesi 
hatasız bir geçiştir.  

32.8. Sporcuların tasnif dışı olmamaları için yarışmalarda kaç ters, kaç düz kapı geçme 
zorunlulukları olduğu parkur zorluk dereceleri ve yarışma kategorileri göz önüne alınarak 
müsabaka yerışma reglamanında belirtilebilir. 

 
Madde 33 CEZALAR ( TR ) 
33.1. Sıfır  (0) saniye cezası 
Hatasız düzgün geçiş. 

33.2. İki (2) saniye cezası 
Kapıdan düzgün geçmek ancak kapı direklerinden birisine yada her ikisine değmek 
33.3. Bir yada her iki direğe değmenin tekrarlanması sadece bir kez cezalandırılır.  

33.4. Elli (50 ) saniye cezaları: 
33.4.1. Kapıdan düzgün geçiş yapmadan bir kapıya bir kez değme ( ya bir yada iki kapı) 

33.4.2. Geçiş yapmak için kapının birini kasıtlı olarak yana itmek ( Yarışmacının vücudu ve 
kanosu kapıyı en iyi şekilde geçecek konumdayken kasıtlı itme kararı verilmez). 

33.4.3. Yarışmacının başının ( C2’de bir veya her iki yarışmacı ) kapı çizgisini baş aşağı 
geçmesi ( baş aşağı geçmenin tanımı için ICF CS yarişma kuralları 32.1. maddeye bakın). 

33.4.4. Yarışmacının başının her hangi bir kısmının kapı geçişi esnasında kapı çizgisini yanlış 
yönde geçmesi. 

33.4.5.  Kapıdan geçmemek 
Daha sonra gelen kapının geçişi başladığı ya da bitiş çizgisi geçildiği zaman kapı ( kapıların ) 
geçilmediğinin belirlenmesi. 

33.4.6. Takımın son üyesinin bitiş çizgisini geçmeyi takımın ilk üyesinin geçmesinden itibaren 
on beş (15 ) saniye içinde başaramaması  

33.4.7. Başın bir kısmının kanonun bir kısmı geçmeden kapı çizgisini geçmesi 

33.5. Bir temas olmadan yarışmacı tarafından bir kapıya alttan vurulması cezalandırılmaz.  

33.6. Eğer yarışmacının ( yarışmacıların ) başının bir kısmı kapı çizgisini geçmediği halde 
direklere değmeden bir kapıdan tekrar geçmeye çalışmak cezalandırılmaz. 



33.7. Elli ( 50 ) saniye cezası her hangi bir kapıda yarışmacı tarafından alınabilecek 
maksimum cezadır.  

33.8. Yarışmacının her zaman iyi niyetli olduğu kabul edilmelidir. 

 

Madde 34 HAKEMLER TARAFINDAN İŞARETLEME  (TR) 
34.1. Seyircilere cezaları iletmek için İletişim Hakemi tarafından normal şartlarda görülebilir 
işaret diskleri veya kartları kullanılmaktadır.  

34.1.1. 2 rakamı ile işaretlenen sarı bir disk ya da kart ve 50 rakamı ile işaretlenen kırmızı 
kart ya da disk. Figürler her iki tarafta siyah renkte olmalıdır.   

34.2. İşaretleme aşağıdaki kurallara göre yapılır: 

34.2.1. Kapıyı hatasız geçiş durumu, işaret verilmez. 

34.2.2. Cezalı geçiş durumu, bir disk / kart sabit biçimde ( 2 ya da 50 rakamı ile ) ya da 
meydana gelen saniye cezalarına göre bir skor bord üzerinde gösterilir. 

 
Madde 35 PARKURUN TEMİZLENMESİ  (TR ) 
35.1. Bir yarışmacı başka bir yarışmacı tarafından geçilmek istenirse, eğer hakem sürekli 
düdük çalarsa o yarışmacı yol vermelidir.   

35.2. Geçen taraf parkuru uygun şekilde geçmeye çalışmalıdır.  

35.3. Eğer bir yarışmacı diğer yarışmacı tarafından engellenirse, Baş Hakem tarafından izin 
verilirse yarış tekrarlanabilir. 

 
Madde 36 DEVRİLMEK VE ALABORA OLMAK ( TR ) 
36.1 Yarışmacının başı tamamen su altında kaldığı zaman kanonun alabora olduğu kabul 
edilir.  

36.2. Yarışmacı ( veya C2’de bir yarışmacı ) kanoyu tamamen terk ettiği zaman kanonun 
alabora olduğu kabul edilir.  

36.2.1. Eskimo devrilmesi bir alabora olarak kabul edilmez. Takım yarışlarında takım üyeleri 
ceza almadan Eskimo devrilmesi için birbirilerine yardım edebilirler.  

 
Madde 37 ZAMANLAMA 
37.1 Bir yarışın süresi: 

Yarışmacının vücudunun ya da elektronik cihazın ( vücut ya da kayık üzerinde ) çıkış çizgisini 
geçtiği andan başlayarak bitiş çizgisinin yarışmacı ya da elektronik cihaz ( C2’de çizgiyi geçen 
ilk vücut ) tarafından geçildiği ana kadar ölçülür. 

Takım yarışında zaman ilk yarışmacının çıkış çizgisini geçtiği andan son yarışmacının bitiş 
çizgisini geçtiği ana kadar ölçülür. 

37.2. Her bir yarışın zamanlaması organizasyonun imkanlarına göre mümkünse en azından 
saniyenin 1/ 100’ ü kadar tam olmalı ve sonuçlar saniyenin 1/100’üne en yakın şekilde 
açıklanmalıdır.  

( Örneğin 1 dakikalık yarış zamanı, 30 ve 5 / 100 saniye 90.05 saniye olarak açıklanmalıdır). 

 
Madde 38 SONUÇLARIN HESAPLANMASI VE GÖNDERİLMESİ  
38.1. Sonuçları hesaplamak için aşağıdaki formüller kullanılır: 

Saniye olarak eni iyi zaman yarışı + saniye cezaları = sonuç  
38.1.1. Her bir yarışta bireysel skor için örnek 

Yarış  
Zamanı  

2 ‘ 20 ‘’ .82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 saniye 

Saniye 
Cezaları 

2 + 2 50    =   54.00 
saniye 

 

Toplam     



 

38.1.2. Her bir yarışta takım skoru için örnek: 

İlk kanonun çıkışı ile son kanonun varışı arasındaki zaman: 

Yarış  
Zamanı  

2 ‘ 20 ‘’ .82 = 60 + 60 + 20.82 = 140.82 saniye  

İlk Kanonun 
Saniye Cezaları 

 =   104.00 saniye  

İkinci Kanonun 
Saniye Cezaları 

 =   154.00 saniye  

Üçüncü Kanonun 
Saniye Cezaları 

 =      56.00 saniye 

Toplam   =    454.82 saniye  

 

38.2. Bir yarışmacı veya takım ile ilgili bir yarışın sonuçları öğrenilir öğrenilmez saniye 
cezaları ve zaman ilan edilmeli ve itirazların yapılacağı zamana kadar belirlenen yere 
gönderilmelidir.  

38.3. Sonuçlar açıklanırken aşağıdaki notlar kullanılacaktır: 

DNS Başlamadı 

DNF Bitirmedi  

DSQ-R Belli bir yarışmadan diskalifiye edildi  

DSQ-C Yarışmadan diskalifiye edildi 

 

DNS, DNF ve DSQ-R durumunda verilen ceza saniyeleri hesaplama ve sınıflandırma için 999 
olacaktır. DSQ-C durumunda – hiçbir sınıflandırma / sıralama yapılmaz.  

38.4.  
-En az bir yarışta normal sonuçlara sahip olan sporcular normal olarak sınıflandırılmalıdır. 
- Sadece 999 saniye cezası alan sporcular ( çoklu yarışlarda DNF veya DSQ-R veya DNF veya 
DSQ-R ile birleştirilen 1 DNS ) dereceye alınmamalıdır.  
- Çoklu yarışları içeren sonuçlarda, sonuçlar biten yarışma için tam olarak gösterilmelidir. 
- DSQ-C için kano ( kanolar ) yarışmanın tamamından çıkarılır ve derecelendirilmez. DSQ-C 
olduğu zaman bir rauntla ilgili olarak zaten arşive kaldırılmış olan sonuçlar,  o raundun 
sonuçlarında yada analizinde gösterilmeyecektir. Diskalifiyeden önce tamamlanan rauntlarla 
ilgili sonuçlar kalacaktır.  

Bir yarışmacı kanoyu tamamen terk ettiği ya da bitiş çizgisini devrilerek ya da alabora olarak 
geçtiği zaman o yarışmacı veya takıma bir DNF sonucu verilir.  

 

Madde 39 YARIŞIN BERABERE BİTMESİ /BERABERLİĞİN ÇÖZÜLMESİ   ( TR ) 
39.1. İki ( 2 ) ya da daha fazla yarışmacı aynı sonucu elde ederse onların başka yarışta 
aldıkları daha düşük sonuç bu durumu çözecektir. Eğer bu sorunu çözmezse o zaman 
yarışmacılara aynı sıralama verilir.  

39.1.1. Gelecek rauntlar için ( yarı final ya da final ) yarışmacıyı yeterli gören bir pozisyonla 
ilgili bir durumun çözülememesi halinde bununla ilgili sporcular daha düşük dereceli Turkaf'a 
sahip yarışmacının  ( yarışmacıların ) üzerinde yer alan daha yüksek Turkaf düzeyine sahip 
yarışmacıyla ( yarışmacılarla ) birlikte yarı finale ya da finale yükselecektir.   

39.2. Berabere kalan kanolara madalya verilmesi: 
- İki kanonun altın madalyayı paylaşması halinde, gümüş madalya verilmeyecektir. 
-  Üç veya daha fazla kanonun altın madalyayı paylaşması halinde, gümüş ve bronz madalya 
verilmeyecektir. 
- İki veya daha fazla kanonun gümüş madalyayı paylaşması halinde, bronz madalya 
verilmeyecektir. 
- İki veya daha fazla kanonun bronz madalyayı paylaşması halinde, hepsine birer bronz 
madalya verilmeyecektir. 



 
Madde 40 İTİRAZLAR  
 
40.1. Bir yarışmada yarışacak olan bir sporcuya karşı bir itiraz yarışmanın başlamasından bir 
saat önce Yarışma Komitesine bildirilecektir.  

Daha sonra yapılan bir itiraza, eğer itirazı yapan kuruluşun yetkilileri itiraza ilişkin bulgular 
hakkında yarışmanın başlamasından önceki bir saatten sonra bilgi sahibi olduklarını 
kanıtlayabilirlerse,  söz konusu yarışmanın düzenlendiği tarihten itibaren 30 gün içinde izin 
verilir.  

40.2. Bir itiraz sadece aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi halinde kabul edilir. 

Takım yöneticisi itiraz etme niyetini, son yarışmacının söz konusu yarışmayı bitirmesinin 
ardından resmi olmayan sonuçlar açıklandıktan ve Baş Hakem tarafından imzalandıktan sonra 
5 dakikayı geçmemek üzere gerekli formu kullanarak İtiraz Masasına bildirmelidir.  

40.2.1. Daha sonra Takım Yöneticisi itirazını gerekli formu kullanarak ve yazılı olarak 
yapmalıdır. İtiraz resmi olmayan sonuçlar açıklandıktan ve Baş Hakem tarafından 
imzalandıktan sonra 20 dakikayı geçmemek üzere yapılmalıdır. Baş Hakem ve İtiraz Masası 
Takım Yöneticisinden gelen itirazı  200 TL lik bir depozitonun alınması üzerine kabul edecektir. 
Eğer itiraz uygun bulunursa depozito iade edilir. Eğer itiraz uygun bulunmazsa ya da Takım 
Yöneticisi itirazı geri çekerse depozito yarışmanın Organizasyon Komitesine gelir kaydedilir.  

 

40.3. Baş Hakem her hangi bir itirazın yerindeliğini değerlendirir. O yarışla ilgili diğer 
hakemlere danışabilir veya her hangi bir resmi televizyonun görüntüsüne başvurabilir. Baş 
Hakem Takım Müdürleri dahil bundan doğrudan etkilenen herkese kararını yazılı olarak bildirir.  

40.4. Baş Hakem kendi takdirinde olmak üzere tartışılan konuyu araştırır, teknik hatalarla 
basit bir soruşturma yapılarak ilgilenilir ( ücretsiz).   

 
Madde 41 YARIŞMA KOMİTESİ YADA JÜRİSİNE BAŞVURU  
41.1. Takım Yöneticisi Yarışma Komitesine yazılı olarak başvurmalıdır. Başvuru İtiraz Masasına 
teslim edilmelidir.  

41.1.1. 200 TL lik bir depozito Yarışma Komitesine yapılan başvuruya eklenecektir.  Eğer 
başvuru uygun bulunursa depozito iade edilir. Eğer Yarışma Komitesine yapılan başvuru uygun 
bulunmazsa depozito yarışmanın Organizasyon Komitesine gelir kaydedilir.  

41.2. Yarışma Komitesine bir başvuru yarışma kurallarına aykırılık söz konusu olduğu zaman 
yapılabilir.  

41.2.1. Maddi konulara Yarışma Komitesine başvuru yapılarak itiraz edilemez (9.3. maddeye 
bakın). 

41.2.2. Yarışma boyunca Yarışma Komitesine her hangi bir başvuru bir itirazın sonucu 
iletildikten sonra 20 dakika içinde yapılmalıdır. Başvuru Skor Ofisindeki veya İtiraz 
Masasındaki Yarışma Komitesine Başkanına teslim edilmelidir.  

41.3. Başvurular bir yarışmaya katılacak olan bir yarışmacının katılma hakkına itiraz ederek -  
ki bu itiraz yarışmanın başlamasından en az bir saat önce ve konu hakkında hiçbir karar 
verilmeden Yarışma Organizatörüne teslim edilirse - Yarışma Komitesine yapılabilir.  

41.4. Bir yarışmaya katılacak olan bir yarışmacının katılma hakkı ile ilgili bir karara karşı 
Yarışma Komitesine yapılacak bir başvuru yarışma başlayıncaya kadar yapılabilir.  

41.5. Eğer ilgilenilmesi gereken yasal bir başvuru varsa Yarışma Komitesinin Başkanı derhal 
Yarışma Komitesini toplar. 

41.5.1. Yarışma Komitesi toplantının başlamasından sonra belli bir sürede kendi kararını 
vermelidir.  

41.5.2. Yarışma Komitesi karar vermeden önce gerekli bilgileri almak için Baş Hakeme, 
Hakemlere ve diğer resmi görevlilere danışmalıdır.  

41.5.3. Yarışma Komitesinin kararı itirazda bulunana yazılı olarak gerekçeleriyle birlikte 
bildirilir.  



 
Madde 42 TURKAF YÖNETİM KURULUNA BAŞVURU ( GR ) 
42.1. Yarışmaya katılan bir takım eğer bir yarışmacının yarışmaya katılımını yasaklayacak 
yeni bulgular ortaya çıkarsa yarışmanın bitiminden sonra TURKAF Yönetim Kuruluna 
başvurabilir.  

42.2. Bir yarışmacı Yarışma Komitesinin bir kararına karşı onun takımı vasıtasıyla TURKAF 
Yönetim Kuruluna bir başvuru yapma hakkına sahiptir.  

42.2.1. TURKAF Yönetim Kurulu bu başvuruya öncelik verir.  

42.3. 200 TL lik bir depozito yatırılarak TURKAF Yönetim Kuruluna yapılan bir başvuru söz 
konusu yarışmanın bitiminden sonra 30 gün içinde karara bağlanmalıdır.  

42.4. TURKAF Yönetim Kurulu kendi kararını verir ve başvuran tarafın adresine yazılı olarak 
gönderir.  

 
Madde 43 YARIŞTAN DİSKALİFİYE ( GR ) 
43.1. Eğer bir yarışmacı kurallara uymayan bir kano ya da ekipmanla yarışmaya başlarsa, 
Baş Hakem onu o yarışmadan diskalifiye edebilir ( DSQ-R ).  

43.2. Baş Hakem dışarıdan yardım alan bir yarışmacıyı bununla ilgili resmi karar alındıktan 
sonra diskalifiye edebilir (DSQ-R).  

43.2.1. Bu maddenin ruhuna uygun olarak aşağıda yazılı olanlar ‘’ dışarıdan yardım ‘’ olarak 
kabul edilir:  

-Yarışmacıya ve / veya onun kanosuna verilen her hangi bir destek 
-Yedek bir küreğin ya da onların orijinal kayıp küreğinin bir yarışmacıya verilmesi, uzatılması 
ya da atılması 
- Yarışmacı dışında başka bir kişi tarafından kanonun her hangi bir şekilde yönetilmesi, 
yönlendirilmesi, itilmesi veya hareket ettirilmesi 
-Elektro akustik araçlar ya da telsiz telefon aracılığıyla yarışmacıların yönlendirmesi ve 
talimatlar verilmesi (örneğin yarışmacı ve her hangi bir kişi arasında telsiz telefon görüşmesi). 

43.3. Bir takım yarışmasında bir alabora durumu olmasından sonra ( 32. Maddeye bakın ) 
takımın geri kalanına daha sonra gelen her hangi bir kapıyı geçmesi için izin verilmez(DSQ-
R). 

43.4. Her iki elinde kürekleri tutmayan ve vücudu bitiş çizgisini geçmeden önce küreğiyle 
bitiş çizgisini geçmeye kalkışan bir yarışmacı Baş Hakem tarafından diskalifiye edilmiş olarak 
kabul edilir (33.1. madde ).  

43.5. Eğer sporcunun bir ihmali varsa planlanmış bir yarışmaya başlamak için hazır olmayan 
o yarışmacı Baş Hakem tarafından o yarıştan diskalifiye edilmiş olarak kabul edilir (DSQ-R).  

43.6. Takım yarışmalarında eğer belirlenen ilk kano yarış zamanlamasını yapmazsa takım o 
yarıştan diskalifiye edilecektir (DSQ-R).  

 

Madde 44 YARIŞMANIN TAMAMINDAN DİSKALİFİYE (GR) 
44.1. Bir yarışmayı kural dışı araçlarla kazanmak isteyen, kuralları bilerek çiğneyen ya da 
onların geçerliliğini tartışan ya da itiraz eden bir yarışmacı Baş Hakem tarafından o yarıştan 
diskalifiye edilmiş olarak kabul edilir (DSQ-C). 

44.1.1. Eğer bir yarışmacı başka bir kişinin eylemi ile kuralları ihlal etmeye zorlanırsa, 
Yarışma Komitesi (ya da Dünya Şampiyonalarında Jüri) yarışmacının diskalifiye edilip 
edilmeyeceğine veya yarışmadan men edilip edilmeyeceğine karar verir (DSQ-C).  

44.2. Baş Hakem yarışmanın gerektiği şekilde ve düzgün bir biçimde yapılmasına zarar veren 
her hangi bir yarışmacıyı ya da görevliyi cezalandırabilir. Baş Hakem bu hareketlerinden dolayı 
yarışmadan diskalifiye ettiği kişiyi Yarışma Komitesine ve Jüriye bildirmelidir (DSQ-C).  

44.3. Doping ya da yarışmaya katılmak için yetersizlik nedeniyle yarışmadan sonra diskalifiye 
olmak için aşağıda yazılı olanlar yapılmalıdır: 

- Kanonun ( kanoların ) tüm elde ettiği sonuçları ve dereceleri silmek ve 
- Buna göre sonuçları baştan hesaplamak 



- Bundan etkilenen tüm sonuçların revize edilmesini sağlamak ( sonuçlar, özetler, 
madalyalar). 

 

 Madde 45 YABANCI UYRUKLU VE TÜRK SPORCULARIN YARIŞMALARA KATILMA 
ŞARTLARI 
45.1Yurt içinde düzenlenen yarışmalara Türkiye Kano Federasyonu Sporcu Lisans, 

Tescil, Vize ve Transfer Talimatnamesi gereğince uygun olan Türk ve yabancı uyruklu 

sporcular iştirak edebilirler. 

Madde 46 SPORU BIRAKMA TÖRENİ 
46.1-Yirmibeş veya daha fazla milli olmuş sporcular sporu bırakma töreni isteyebilir. 

46.2 Sporcunun kulübünün Türkiye Kano Federasyonu’na yazılı istekte bulunması halinde 
istek 

Yönetim Kurulu’nda görüşülüp karara bağlanır. Tören, yapılacak ilk Türkiye Birinciliği sırasında 

gerçekleştirilir. 

 
BÖLÜM IV 

Son Hükümler 
Madde 47 Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar 
 47.1-Bu talimatnamede yer almayan hususlarda ICF'in kuralları uygulanır. 

Bu Talimatnamede; ICF’in belirlediği kurallara paralel olarak düzenlenen hükümlerde, ICF’in 
yayınladığı kurallar çerçevesinde değişiklik yapmaya Federasyon yetkilidir 

Yürürlük 
 47.2-Bu talimatname Türkiye Kano Federasyonu’nun resmi internet sitelerinde yayımlanarak 
yürürlüğe girer. 

  
Yürütme 
Madde 48-Bu talimatnameyi Türkiye Kano Federasyonu Başkanı yürütür 

 
 


