








sınıfından başlayarak birincilik, eşitlik halinde ikincilik , yine eşitlik halinde üçüncülük alan 
kulübün olur. 
b) Türkiye Şampiyonaları ve Türkiye Kupaları Yarışları Puanlaması:

1) Puan alma aralığında geçen ekipler geçmiş oldukları zaman aralığında geçiş sırasına göre
belirlenmiş 1 1 1 o an puanı a ır ar. 

Zaman Aralığı 
Birinci 

Birincinin derecesinden 
%3 ve daha az sürede 
geçen ekipler 

Birincinin derecesinden 
%4 ve daha az sürede 
geçen ekipler 

Birincinin derecesinden %5 
ve daha az sürede geçen 
ekipler 

Birincinin derecesinden %6 
ve daha az sürede geçen 
ekipler 

Birincinin derecesinden % 7 
ve daha az sürede geçen 
ekipler 

lx, 2-, 2x, 4-, 4x 8+ 
100 puan 150 puan 
70 puan 100 puan 
68 puan 98 puan 
66 puan 96 puan 
64 puan 94 puan 
62 puan 92 puan 
50 puan 80 puan 
48 puan 78 puan 
46 puan 76 puan 
44 puan 74 puan 
42 puan 72 puan 
30 puan 60 puan 
28 puan 58 puan 
26 puan 56 puan 
24 puan 54 puan 
22 puan 52 puan 
20 puan 50 puan 
18 puan 48 puan 
16 puan 46 puan 
14 puan 44 puan 
12 puan 42 puan 
10 puan 40 puan 
8 puan 38 puan 
6 puan 36 puan 
4 puan 34 puan 
2 puan 32 puan 

2) TKF Yarışma Talimatının 12.2-a ve 12.2-b maddelerinde belirtilen tüm puanlı 
yarışmalara; birden fazla ekip ile katılan kulüplerin ekiplerinden en iyi puanı alan ekibinin 
puanı takım sıralamasında geçerli olacaktır. Bu durumdaki kulüplerin diğer ekiplerinin o yarışta 
almış oldukları puanlar geçersiz kabul edilecektir. 
İzne Tabi Yarışmalar: 
Madde 13 - ( 1) Aşağıda belirtilen yarışmalar izne tabidir: 
a) Yurt dışında yarışma yapacak kulüplerin yarışma tarihinden en az otuz gün önce
Federasyondan 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 Federasyondan izin
almak gereklidir. Bu müracaata ayrıca organizasyonun mali şartları ile ağırlama programını
kapsayan detaylı bir rapor da eklenmelidir.
c) Yabancı bir takımın Türkiye'de yarışma maksadı ile yapacağı seyahat için Federasyondan
izin alması gereklidir.
ç) Yabancılarla yurt içinde yarışları takip eden on beş gün içinde düzenleyici kulüp veya
kurumlar idari ve mali hususlar ile teknik sonuçları kapsayan bir raporu Federasyona���\. zorundadırlar. ,f::.; -�::"i•t,\...r.:; -�\ 
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belirtilen levhanın bir eşi burada da olacaktır ancak levhanın sarı kısmı parkur tarafında 
olacaktır. 
d.2) Varış Kulesi: Tam çizginin uzantısında ve yarışma sahası dış sınırından yaklaşık 30 metre
uzaklıkta yer alır. Varış hakemlerinin konuşlanmalarına, foto-finiş sisteminin kurulmasına ve
derecelerin tutulmasına müsait alanlar içerir ve üç kattan oluşur. Ayrıca, yarışan ekiplerin varış
çizgisini geçtiğini sesli olarak bildiren bir aygıt içerir.
d.3) Güvenlik Bölgesi: Varış çizgisinden sonra yarışmayı tamamlayan teknelerin rahatça
durmasına imkan verecek uzunluktaki alandır. Güvenlik bölgesi en az l 00 m. olmalıdır.
d.4) Zaman Ölçüm Sistemi: Yarışan ekiplerin dereceleri saniyenin 1/IO0'ü hassasiyetinde
ölçülebilmeli, ayrıca foto-finiş donanımı veya saniyede 100 resim kaydedebilen bir video
sistemi bulunmalıdır.
d.5) Sonuç Tablosu: Yarış sonuçlarını ilan edildiği elektronik veya normal yazı panoları
bulunmalıdır.
d.6) Rüzgar Ölçüsü: Su seviyesine yakın olarak yerleştirilen aletle parkurun çıkış çizgisindeki,
1000 metresindeki ve varış çizgisindeki rüzgar hızının ölçülmesi gereklidir.
"B" Kategorisindeki Parkurun Özellikleri: 
Yukarıda sayılan özelliklerin tamamını taşımayan parkurlar "B" kategori parkurlar olarak 
anılırlar. 
Kategori, Yarışma Mesafeleri ve Tekne Sınıfları: 
Madde 16 - (1) Kürek yarışmalarına katılan erkek ve bayan kürekçiler aşağıdaki kategorilere 
ayrılırlar. Yaş tayininde takvim yaşı esastır. Doğum tarihindeki ay-gün dikkate alınmaz. 
a) UlS : 14 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir. Başka kategorilerde yarışlara 
katılamazlar. (Dümenciler hariç) 
b) U 17 : 15-16 yaşındaki kürekçilerdir. Kendi kategorilerinden ve U19 (gençler) 
kategorisinden başka kategorilerde yarışa katılamazlar. (Dümenciler hariç) 
c) U19 : 17-18 yaşındaki kürekçilerdir. 
ç) 023 : 22 ve daha küçük yaştaki kürekçilerdir. 
d) Büyükler : Yaş sınırlaması olmayan kürekçilerdir. 
e) Masterler : Son iki yarışma sezonunda yarışmalara katılmamış, 27 yaş ve üzeri 
sporculardan kurulan ekiplerdir. Ancak 40 yaş ve üzeri sporcular iki sezon bekleme şartından 
muaf olarak masterler sınıfında yarışmalara katılabilirler. Karışık yaş sınıflarının aynı anda 
yapıldığı yarışlarda TKF'nin belirlediği Handikap dereceleme sistemi uygulanır. Yaş grupları 
yarışmaları ayrı ayrı yapıldığında bir yaş grubu master ekip, daha yüksek (yaşlı) yaş grubu 
yarışlarına giremez fakat daha alt (genç) yaş grubu yarışmalarına girebilir ancak bu durumlarda 
handikap derecelemesi uygulanmaz. Bir Master kürekçinin yaşı, katıldığı yaş grubunun 
ortalamasını bozmadığı sürece o yaş grubu yaş sınırları içinde olması gerekmez. Yaş ortalaması 
küsüratlı çıkarsa en yakın alt tüm rakama yuvarlanır. Master yaş kategorileri FISA 'da olduğu 

gibidir. Master Dümencilerin yaş sınırlaması yoktur ve ortalama hesaplamaya katılmaz. 
f) Hafif Kilo : Hafıfkilo Kadınlar (HK), Hafıfkilo Erkekler (HE), 023 Hafıfkilo Kadınlar
(023-HK) ve U23 Hafıfkilo Erkekler (023-HE) kategorilerinde düzenlenir. Bu kategoride
yarışacak ekipleri oluşturan kürekçilerin (dümenciler hariç) ağırlık ortlaması erkeklerde 70 kg, 
kadınlarda 57 kg'dir. Kürekçilerin her birinin bireysel ağırlığı ise erkeklerde en çok 72,5 kg, 
kadınlarda ise en çok 59 kg'dır. Tek çifte sporcunun ağırlığı erkeklerde 72,5 kg, kadınlarda ise 
59 kg'dan fazla olamaz. Tartılar o sporcunun tulum-tayt ya da yüzme mayosu ile 
ayakkabısız/terliksiz yapılır. 
g) Dümenciler: Dümenci ekibin bir ferdi olarak kabul edilir. Dürnencilerin ağırlığı yarışma
kıyafeti ile (şort - forma veya tulum - tayt, ile ayakabısız/terliksiz yapılır. tüm yaş ve cinsi et
sınıfları için en az 55 kg'dır. Bu ağırlığa ulaşabilmek için dümencilerin teknenin · e (":;'••-\�
taşıyabilecekleri EK ağırlık en fazla 15 kg'dır. Bu EK ağırlık birkaç parça olarak �ri ,;,
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f.2) Tekne numaralarını kontrol etmek, 

f.3) Teknelerde elektronik cihaz kontrolü yapmak, 
Teknelerde yarış sırasında bulunmasına izin verilen elektronik cihazlar şunlardır; kronometre, 
hız ölçer, nabız ölçer ve tempo ölçer. (8+ teknelerinde ek olarak hoparlör bulunabilir.) 
f.4) Minimum tekne ağırlıklarını kontrol etmek (Bakınız Madde 19)
Jüri Başkanının tespit edeceği tekneleri yarış sonrasında tekne sudan kaldırıldıktan sonra çıkış
iskelesinden ayrılırken haberdar ederek ve eşlik ederek tartı istasyonuna götürmek.
f.5) Kürek palalarının inceliğini kontrol etmek,
f.6) Küreklerin pala desenlerinin uygunluğunu denetlemek,
f. 7) Teknelerin ayakkabı topuk bağlarının 7 cm ila 8 cm.den uzun olmadığını denetlemek,
f.8) Parkura iniş ve çıkış iskelelerinin trafik akışını düzenlemek.
g) Doping testi yapılacak sporculara eşlik edip testin yapılmasını sağlamak.
2) Başlatıcı,
a) Yarış numarası, sınıfı ve yarış başlama saati duyurusunu yapar. Ekipleri numaralarını
belirterek kulvarlarına çağırır ve kalan dakikaları anons eder.
b) Parkurun değişik renkli toplarla belirlenmiş ilk 1 00m. 'lik kısmı başlama alanıdır, başlamış
bir yarışın tüm ekipleri burayı terk ettikten sonra ancak başlatıcının kulvarlara çağrısı üzerine
girilebilir. Ekipler çıkış saatinden iki dakika önce başlama çizgisinde yerlerine yerleşmiş veya
çıkış iskelelerine tutunmuş durumda olmalıdırlar. Bu kurala, uymayan ekibe başlatıcı tarafından
sarı kart verilir, çıkış saatinden sonra gelen ekipler yarışa alınmaz.
c) Başlatıcı, yarışın yapılmasını engelleyen beklenmedik bir durumun ortaya çıkma olasılığı
halinde jüri başkanı ve yarış takip hakemiyle görüşerek yarışı erteleyebilir. Bu durumda yeni
yarış saatini bütün ekiplere ve kontrol komisyonuna bildirir.
ç) İki dakika ikaz lambası: Eğer varsa, her yarışın iki dakika anonsuyla birlikte başlatıcı
kulesinin uzaktan görülebilir bir yerine yerleştirilmiş olan, tercihen sarı, turuncu veya kırmızı,
yanıp sönen ya da çakarlı bir ikaz lambası açılmalı ve yarış başlatıldıktan hemen sonra
söndürülmeli ve her yarıştan iki dakika önce aynı işlem tekrarlanarak sürdürülmelidir.
d) Çıkış; "sıralayıcı hakem"'in teknelerin hizaya girdiklerini Beyaz Bayrak (ışıklı sistemde
beyaz ışığı yakarak) göstermesi üzerine çıkış işlemine başlanır. Bu işareti alan başlatıcı, takip
hakeminin hazır olmasını, parkurda bir engel olmamasını son bir kontrolden sonra ekiplerin her
birine kulüplerin adı ile hitap eder, son olarak sıralayıcının Beyaz Bayrağını (veya beyaz ışığını)
tekrar kontrol eder. Önce "dikkat" komutunu verir ve kırmızı bayrağını kaldırır. İki - dört saniye
gibi kısa bir aradan sonra kırmızı bayrağını hızlıca yana indirerek "çık" komutunu verir (Trafik
lambalı elektronik sistemin kullanıldığı durumlarda ise ; "Dikkat" komutundan sonra, nötr
olan lambayı düğmeye basarak "Kırmızıya" çevirir iki-dört saniye kadar sonra bayrak
kullanmadan yeşil düğmeye basarak "Kırmızı" ışığı "Yeşil'e çevirir, aynı anda yeşil ışığa
bağlı çalışan koma sesi çalınır ve yarış başlar, ''yeşil'' ışık yandığı anda eğer varsa, sisteme
entegre olarak bağlı bulunan, tekne tutucu pabuçları aşağı iner, sıralayıcının ekranı donar ve
resmi yarış kronometresi çalışmaya başlar) Çıkış işlemi kırmızı bayrak havaya kalkmadan
kesintiye uğrarsa (sıralayıcının beyaz bayrağını indirmesi, beyaz lambayı söndürmesi, parkurda
engel gibi nedenlerden) baştan başlamak veya kalınan yerden devam etmek duraklamanın
süresi ile bağlantılıdır. Rüzgar veya başka sebeplerle teknelerin sıraya girmesi gecikmişse
başlatıcı "hızlı çıkış" usulüne başvurabilir. Bu durumda önceden ekiplere hızlı çıkış yapılacağı
uyarısı yapılır. Ekiplere tek tek hitap edilmez. Kırmızı bayrak kaldırılmadan önce "hızlı çıkış,
dikkat" komutu verilir, bayrak kaldırılır ve "çık" komutu yukarıda belirtildiği gibi verilir.
e) Başlatıcı, çıkış komutunu verdikten hemen sonra sıralayıcıya bakar, ondan bir "hatalı çıkış"
işareti (kır:111zı bayrak veya kırmızı ışık) alması hal_inde çanını çala� ve k�rmızı b�yr V ------�-.� 
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