
   

KARTAL BELEDİYESİ KUPASI 
Kürek Yarışları 

Teknik Şartname 
 

MESAFE: 3000m (Deniz Küreği C4X+) 

YER: Kartal Belediyesi Dragos Su Sporları Merkezi 

MESAFE: 3000m (Çokgen Parkur) 

TARİH: 9 Ekim 2022 Pazar 

 

Program 

8 Ekim Cumartesi : 18:00 Organizasyon Toplantısı (Zoom Üzerinden) 

9 Ekim Pazar  : 10:00 Açılış  

   : 11:00 Open Erken C4X+ 

: 12:30 Open Kadın C4X+ 

: 14:00 Open Mix C4X+ 

: 15:00 Kupa ve Madalya Töreni 

Not: Kategori başına 12 Tekne den fazla katılım olması durumunda, ekipler katılım 
sayısına göre kura çekilerek serilere ayrılır ve yarışma “best-time” şeklinde 
düzenlenir. Örneğin, Open Erkek C4X+ kategorisine başvuru yapan 20 ekip olduğu 
var sayıldığında, ekipler 2 seriye ayrılır, 1. Seri 11:00’da start alır, 2. Seri ise 11:30’da start 
alır. Ekiplerin süreleri hesaplanarak dereceleri açıklanır. 

Müsabakaya Katılım Şartları 

1. Yarışmaya katılacak tüm sporcuların lisanslarının Gençlik ve Spor İl veya İlçe 
Müdürlükleri tarafından 2022 yılı vizelerinin yapılmış olması ve Türkiye Kürek 
Federasyonu tarafından onaylanmış katılım formlarının bulunması şarttır. 

2. Yarışmaya katılacak olan Kulüp veya Ferdi Sporcularının isimleri ve ekip listeleri, 5 
Ekim 2022 Çarşamba günü saat 12:30’a kadar basvuru@tkf.gov.tr eposta 
adresine konu başlığı olarak “Kartal Belediyesi Kupası Kürek Yarışları” yazılarak 
gönderilmesi gerekmektedir.   

3. Yarışmalar OPEN Mix, OPEN Kadın ve OPEN Erkek Deniz Küreği branşlarında C4x+ 
(dört çifte dümencili) tekne sınıfında 3000 metre olarak üçgen parkurda 
yapılacaktır; 
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Parkur Özellikleri 

Çokgen Parkur şeklinde yapılacak olan yarışmada toplam 4 dönüş noktası 
mevcuttur. Yarış toplam uzunluğu 3000m olup, şamandıralar arasındaki mesafe 
aşağıda belirtilmektedir. 

Start’ dan 1. Şamandıra   750m 

1. Şamandıra’ dan 2. Şamandıra  875m 

2. Şamandıra’ dan 3. Şamandıra  875m 

3. Şamandıra’ dan Finiş Çizgisi  500m 

 

Yarışma Kuralları: 

1. Open MIX için 2 Kadın 2 Erkek Kürekçi olacak şekilde ekipler kurulacaktır. 

2. Deniz Küreği teknelerinde kürekçiler ve dümenci için can yeleği bulundurulması 
zorunludur. Dümenciler can yeleğini giymiş olacak, her bir kürekçi için de teknede 
can yeleği bulundurulacaktır. 

3. Yarışma parkuru şamandıraların dışında geçerek tamamlanır. Şamandıraların 
etrafından dönmeyen veya şamandıranın içinden dönen ekipler parkuru 
tamamlayamaz. Yarışı bitirebilmek için geri dönüp, kaçırdıkları şamandıra 
etrafından dönmek zorundadırlar.  

4. Şamandıra etrafında dönüş sırasında veya parkurun herhangi bir noktasında, 
ekiplerin birbirine çarpmaları kaynaklı yarışamayacak duruma gelmeleri 
durumunda, yarış tekrar başlatılmaz, hatalı olan ekip yarış harici bırakılır.  



   
5. Yarışma esnasında ekipler hakemlerin uyarılarına uymakla mükelleftir. Uyarıları 
uymayan ekipler ilk önce Sarı kart ile cezalandırılır, hatalı durumlarını devam ettiren 
ekipler hakemler tarafından yarış harici bırakılabilir.  

5. ''Best time'' yöntemi uygulanan serilerin sonrasında eleme yarışı, yarı final veya 
final yarışları yapılmayacaktır.   

6. Yarışa başlamak için ekipler start çizgisinde yer alan şamandıraların gerisinde 
başlamak zorundadırlar, start çizgi şamandıralarının önünde başlayan ekiplerin 
yarış bitiminde sürelerine ceza olarak 60sn süre eklenir.  

 

Isınma Parkur Kuralları 

1. Yarışmadan önce ısınmak için suya inen tekneler aşağıdaki şekilde belirtilen 
şamandıralar etrafından dönerek ısınmalarını gerçekleştirip start saatinde yerlerini 
almalıdırlar. 

 

2. Isınma Kurallarına uymayan ekipler tespit edildiği takdirde ilk hatalarında sarı kart 
ile uyarılırlar, 2. Hatalarında kırmızı kart görerek yarış harici bırakılırlar.  

 

Ödül 

1. Yarışmalarda kategorisinde ilk üç sıraya giren ekiplere madalya ve kupa verilir. 

2. Kategorisinde birinci olan ekiplere bir çift kürek verilecektir. 

3. Organizasyona katılan tüm sporculara anı madalyası verilir. 

 


