
26 KASIM 2022 
1. GÖKÇEADA YÜZME MARATONU 27 km 

REGLAMANI 
   
 
 
YARIŞMANIN MAHİYETİ 

01- Yarışma Çanakkale İli  Saros  Körfezi ‘nde  ; Gelibolu Kabatepe Limanı  ile Gökçeada 
Kuzu Limanı arasında yüzülecektir. 

02- Mesafe 27 km dir. 
03- Yarışma  26 Kasım 2022 Cumartesi günü ,  06.00  – 17.00 saatleri arasında  icra 

edilecektir. 
 
YARIŞMANIN AMACI 

01- Ülkemizi Dünya Açık Deniz Yüzme kategorisinde üst sıralara taşımak 
02- Ülkemizde Açık Deniz Yüzme Maratonları için farkındalık yaratmak 
03- Ülkemizin cennet köşesi Saros  Körfezi ve Gökçeada’yı tanıtmak 
04- Ülkemize dünya çapında prestijli bir yüzme maratonu parkuru kazandırmak 
05- Ülkemize; sporcularımızın performanslarını kanıtlayabilecekleri YERLİ VE MİLLİ bir 

yüzme maratonu kazandırmak.. 
 

YARIŞMANIN EŞDEĞERLERİ 
01- Dünyada benzer mega mesafelerin yüzüldüğü maratonlar vardır.. 
02- Makedonya Ohri Gölünde 33km , Yunanistan Kalamata Körfezinde 30 km maraton 

yüzülmektedir.. 
03- Dünya çapında en fazla tanınmış olan maraton ise İtalyada Capri adası ile Napoli 

Limanı arasında yüzülen 36 km mesafeli maratondur..Capri – Napoli Maratonu 2021 
yılında 32. defa yüzüldü..Bu maratonun ilk yıllarında 1. Gelen sporcu Dünya 
şampiyonu olarak lanse edilmekteydi. 

04- Ülkemizde ise , İskenderun Körfezi Yüzme Maratonu 39 km olarak  2021 yılında ilk 
defa icra edilmiş, bu sene 22 Ekimde 2. Defa yüzülecektir. 

 
YARIŞMAYA KATILMA ŞARTLARI 

01- Yarışmaya 2003 doğumlu ve daha büyük erkek ve bayan sporcular katılabilirler. 
02- Sporcuların 2022-2023  yılı geçerli vizesi bulunan yüzme veya triatlon lisanslarının 

olması gerekir.. 
03- Yarışmacıların  Açık Denizde yüzme performanslarının  her halükarda  minimum 

3.000 mt ve üzerinde olması gerekmektedir..( 10.000 mt için 3 saat 20 dk ve üzeri ) 
04- Yarışmacılar , kendilerini tanıtan yüzme özgeçmişlerini, ilgili belge ve dökümanı 

ekliyerek  bir dosya halinde  Yarışma Teknik Komitesine sunacaklardır.. 
05- Maraton için ön görülen süre 10 saat dir..Ancak her halükarda 11 saatle sınırlıdır. 
06- Yarışma başvuruları 11 Kasım 2022 Cuma günü saat 17.00 de sona erecektir. 
07- Müracaatlar, asvanli@hotmail.com adresinden veya 0532 2329012 nolu telefondan 

bizzat yapılacaktır. 
 



YARIŞMANIN  DETAYLARI 
01- Yarışmada yaş  grubu kategorisi yoktur..Bay ve bayan kategorisi olacaktır..Yarışma 

19+ statüsünde açık yaş olarak yüzülecek ve finish zamanlarına göre yarışmacılar 
sıralanacaktır. 

02- Yarışmada ilk üçe girenlere süper kupa ve yarışmayı tamamlayan bütün sporculara 
kupa ve madalya  verilecektir. 

03- Yarışmaya katılan tüm sporculara katılım sertikası ve çeşitli hediyeler verilecektir. 
04- Yarışmada  wet-suit mayo giyilebilir.Su sıcaklığı 18 santigrad derecenin altına düşerse 

bu defa wet-suit  mecburi olacaktır..Yarışmacılar , bu duruma hazırlıklı olmalıdır. 
05- Yarışmada BONE mecburi olup , Yarış Komitesince verilecektir. 
06- Katılımcılar  kayıt teyit işlemleri sırasında taahhütname imzalıyacaklardır.. 
07- Yarışma sırasında her yarışmacı için ayrı bir refakat teknesi tahsis edilecektir..Bu 

teknede 1 hakem, 1 antrenör, 1 kaptan olmak üzere üç kişi bulunacaktır. 
08- Teknede bulunacak antrenör yarışmacının kendi özel antrenörüdür ve en az  

1. Kademe Yüzme veya  Triatlon  Antrenör belgesine sahip olması önerilir. 
09- Yarışma sırasında sporcunun özel beslenmesinden kendi antrenörü sorumludur. 
10- Mesafe gözönüne alındığında yarışmacıların sağlığı en önde gözönüne alınması 

gereken hususdur..Bu sebeple her yarışmacıdan tam teşekküllü  bir Hastaneden 
alınacak ; yarışmaya katılmasında mani bir husus olmadığını gösteren heyet raporu 
istenecektir. 

11- Yarışma katılım ücreti SOLO geçiş için 15.000 TL dir.Bu rakam ; tekne ücreti,kaptan 
yevmiyesi,hakem ücreti,hakem yol ve yemek masrafları,hakem+sporcu+antrenör 
Geliboluda 1 gece,Gökçeadada 1 gece olmak üzere 2 gecede toplam 6 konaklama 
ücretleri,teknik toplantı ve akşam yemeği giderleri,kupa ve madalya 
giderleri,teknelerdeki kumanya giderleri ve sair giderlerin karşılığıdır. 

12- Yarışma katılım ücreti BAYRAK TAKIMI geçişi için 18.000 TL dir.Bayrak takımı max 4 
kişi olabilir.Bu rakam,tekne,kaptan,hakem,kumanya,kupa madalya ve sair 
giderlerin yanında hakem +  4 sporcunun Gelibolu ve Gökçeadada  2 gecede toplam 
10 konaklama giderinin karşılığıdır. 

 
YARIŞMA PROGRAMI 

01- Yarışma öngörülen tarihte  26 Kasım 2022 CUMARTESİ günü icra edilecektir. 
02- Yarışmacılar  25 Kasım  2022 CUMA  günü Gelibolu’ya   geleceklerdir.. 
03- Yarışmanın  Teknik Toplantısı CUMA  günü akşamı yapılacaktır. 
04- Yarışmanın Basın Lansmanı yarışmacıların katılımı ile CUMA günü yapılacaktır. 
05- Yarışma CUMARTESİ sabahı  06.00 de  başlıyacak ,  akşam 17.00 de neticelenecektir. 
06- Müsabaka Başhakeminin ve Hakem Heyetinin , yarış günü şartların güvensiz olduğuna 

karar vermesi halinde, yarış bir sonraki güne yani PAZAR gününe ertelenebilir. 
07- Yarışmacı bu yarışmaya müracaat etmekle;   

2022  1. Gökçeada  Açık Deniz Yüzme Maratonu 27 km  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… 


