
  
2019 BÜYÜKÇEKMECE  KÖRFEZİ 
AÇIK DENİZ YÜZME  YARIŞMASI 

REGLAMANI 
   
YARIŞMANIN MAHİYETİ 
 
01-Yarışma İstanbulda Büyükçekmece Körfezin’de ; Mimarsinan Sahili ile Gürpınar Sahili 
      arasında yüzülecektir. Mesafe 5,000  mt dir 
02-Yarışma 30 Haziran 2019 Pazar  günü ;  08.00 – 14.00 saatleri arasında  icra edilecektir. 
03-Türkiye Yüzme Federasyonu yarışma  onay kodu TYF-2019/06-MAS-D01 dir. 

 
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI 
 
04-Yarışmaya 2000 doğumlu ve daha büyük erkek ve bayan sporcular doğrudan  katılabilirler. 
05-Sporcuların 2018-2019 yılı geçerli vizesi bulunan yüzme - triatlon – modern pentatlon  
      lisanslarının olması gerekir. 
06-Yarışmanın başlamasından itibaren ilk 1.500 mt yi 40 dakikada geçemeyen sporcular 
      yarışmanın genel güvenliği açısından KESİNLİKLE sudan alınacaktır. 
07-5,000 mt  için yarışmanın toplam süresi 150 dakika ( 2,5 saat ) dir. Bu süre içinde 
     yarışmayı tamamlayamayan sporcular DNF ( did not finish ) sayılacak ve sudan alınacaktır. 
08-Yarışma katılım ücreti  120 TL dir. Ücret  Türkiye İş Bankası Önder ARI TR 1500 0640 0000 
      1115 4017 8543 nolu hesaba yatırılacaktır. Dekontta  katılımcının adı-soyadı , TC 
      numarası ve KÖRFEZYARIŞI  5K  rumuzu yazılacaktır. 
09-Yarışma başvurusu http://bogaziciolimpikyuzme.org adresinden yapılacaktır. 
10-Yarışma başvuruları ; 24 Nisan 2019 Çarşamba günü başlayacak, 14 Haziran 2019  Cuma  
      günü sona erecektir.  
11-Yarışmada katılımcı kontenjanı 200 kişi ile sınırlıdır. Kontenjanın dolması halinde kayıtlar 
     14 Haziran 2019 tarihini beklemeden kapanacaktır. 
12-Yarışmacılar  Lisans aslını yarış günü kayıt teyit masasına ibraz edeceklerdir. 
13-Yarışmanın kesin katılımcı listesi  21 Haziran 2019 Cuma günü ilan edilecektir. 
 

YARIŞMANIN  DETAYLARI 
 

14-Yarışmada yaş  kategoriler aşağıdaki gibidir. 
Bayanlar 

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 
19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 

 Erkekler 
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 
19-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 

http://bogaziciolimpikyuzme.org/


 
15-Yaş grupları bay-bayan kategorilere ayrılacaktır. Yüzme kategorilerinde ilk üçe giren 
      sporculara  madalya verilecektir. Ayrıca genel klasmanda ilk üçe giren sporculara madalya 
      ve kupa verilecektir. 
16-Yarışmaya katılan ve bitiren tüm sporculara katılım madalyası verilecektir. 
17-Yarışmada BONE zorunlu olup ; Yarış Komitesince verilecektir. 
18-Yarışma sırasında herhangi bir şekilde olumsuzluk yaşayan sporcu ; bonesini çıkarıp 
     sallayarak veya elini kaldırarak  durumunu bildirir ve güvenlik görevlileri tarafından sudan  
     alınır. 
19-Yarışmada  wet-suit mayo giyilmeyecektir. Normal mayo, tri-suit mayo giyilebilir. 
20-Katılımcılar  kayıt teyit işlemleri sırasında muvafakatname imzalayacaklardır. 

 
 

YARIŞMA PROGRAMI 
 
21-Yarışma teknik toplantısı  30.06.2019  Pazar günü ( yarışma günü) saat 08.00 da yarışma  
      toplanma ( finish)  alanında yapılacaktır. 
22-Yarışmacılar ; 30.06.2019  Pazar  günü saat 07.00 den itibaren Gürpınar Sahilindeki  
      yarışma finish alanında toplanacaklardır. 
      Numaralandırma ve kayıt işlemlerinden sonra otobüslerle Mimar Sinan Sahilindeki start  
      alanına  götürüleceklerdir. Yarışma  09.30 da başlıyacak ve 12.00 de bitecektir. 
      Madalya töreni  ve seremoni 13.00 de yapılacaktır. 
      Kayıt teyit işlemi sırasında katılımcıların lisansları yanlarında olmak zorundadır… 
23-Yarışmacılar ; kişisel eşyalarını bir valiz içerisinde finish alanındaki EMANET kabinine 
      teslim edecekler ve yine aynı terden teslim alacaklardır. Kıymetli eşyaların getirilmemesi  
      özellikle rica olunur. 
24-Musabakayı yöneten Başhakem ve Hakem Heyeti yarışmanın  saatini, parkurunu ve  
      metrajını değiştirmeye yetkilidir. 
25-Müsabaka Başhakeminin ve Hakem Heyetinin , yarış günü şartların güvensiz olduğuna 
      karar vermesi halinde, yegane takdir yetkisine haiz olarak erteleme veya iptal kararı  
      vereceğini katılımcı kabul ve taahhüt eder. 
     Organizasyon  Komitesinin; doğal afetler ( rüzgar,yağmur,fırtına,dolu,hortum,deprem de 
     dahil ama bunlarla sınırlı olmayan ) terör olayları,olağanüstü hal,yangın,grev hali,işgücü 
     sıkıntısı,işlerin durdurulması,ayaklanma,sel,kaçınılmaz can kaybı,yarış güzergahı koşulları  
     ve Yarışma Komitesinin kontrolünün ötesinde ya da Yerel Yönetimlerin talebiyle cereyan  
     eden herhangi bir sebeple ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda Boğaziçi Olimpik 
     Yüzme Spor Kulübü Derneği’nin yarışma ile bağlantılı katılım ücreti ve diğer masrafları geri  
      iade etmeyeceğini yarışmacı kabul ve taahhüt eder. Organizasyon Komitesi katılımcı 
      listesini tanzim etmekte tam yetkilidir. 
26-Yarışmacı bu yarışmaya müracaat etmekle; Toplam 26 maddeden oluşan  
      ( 2019 Büyükçekmece Körfez Açık Deniz Yüzme Yarışması ) kayıt ve katılım şartlarını 
      okuyup özgür iradesi ile kabul ettiğini ; yarışmaya katılmasında tıbbi yönden herhangi bir 
      engelinin olmadığını, yarışma süresince,yüzmeye başlama,yüzme süresi ve sonrası 
      meydana gelebilecek herhangi bir kaza,hastalık,sakatlık,kayıp ve hasara karşı her türlü 
      sorumluluğu kabul ettiğini, bu gibi durumlar karşısında Boğaziçi Olimpik Yüzme Spor  
      Kulübü Derneğini ve Organizasyon Görevlilerini sorumlu tutmamayı peşinen kabul  
      ettiğini,ibra ettiğini   beyan, kabul ve taahhüt etmiş olur. 


