ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONALARI

TURKUAZ YÜZME SERİSİ
Turkuaz Yüzme Serisi Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın 2021 yılı içerisinde
Açık Su Yüzme Branşı’nda ülkemizde ilk kez hayata geçirdiği bir performans kategorisidir.
Turkuaz Yüzme Serisi sporcuların yıl boyunca gösterdikleri performans sürekliliğini esas alan
ayrı bir kategori olarak değerlendirilmektedir. 2022 yılında farklı lokasyonlarda gerçekleştirilecek
şampiyonalar sonunda elde edilen toplam süreler dikkate alınarak “2022 Yılının Şampiyonları” ilan
edilecek ve ödüllendirileceklerdir.
Turkuaz Yüzme Serisinde sporcuların sadece 3K ve 5K parkurlarında yüzdükleri dereceler esas
alınacaktır.
Turkuaz Yüzme Serisine katılım tamamen sporcunun bireysel tercihine bağlıdır. Dileyen her sporcu
2022 yılı içinde belirtilen her 3 etapta 3K ve/veya 5K mesafelerde yarışmalara katılarak Turkuaz Yüzme
Serisi yıl sonu değerlendirmesine dahil olabilir.
2022 yılında, sporcu performansları, süreklilik, yaş kategorileri, koruyucu giysi kullanımı (wetsuit) gibi
hususlar dikkate alınarak, önceki yıldan farklı yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre;
• Ülkemizde ilk kez Turkuaz Yüzme Serisi kapsamında 3K ve/veya 5K parkurlarında yüzecek
olan AquaYouths+PreMasters, AquaMasters katılımcıları, koruyucu giysi (wetsuit) kullanan ve
kullanmayan yüzücüler olarak iki ayrı kategoride değerlendirileceklerdir.
• Turkuaz Yüzme Serisi 3K ve 5K parkurlarında yüzecek olan AquaMasters Kategorisi (25+Yaş)
sporcularımız, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibi yaş grubu olarak 3 farklı kategoride
değerlendirileceklerdir.
Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarının 2022 yılı içerisinde ‘’Turkuaz Yüzme Serisi’’
adı altında Antalya, Bodrum ve Göcek’de gerçekleştirilecek olan 3K ve/veya 5K üç etabın tamamına
katılan sporcular değerlendirmeye alınacaklardır.
Sporcunun sürekliliği esastır. Sporcu performanslarının eşit iklim koşullarında
değerlendirilebilmesi için sporcunun 3 etaba da katılması gerekmektedir.
İlgili kategoride sıralamaya dahil olmak için sporcunun koruyucu giysi kullanıp kullanmama
tercihini serinin 3 etabında da aynı şekilde sürdürmesi gerekir. Örneğin, İlk Şampiyonada
wetsuit ile yüzen sporcu sonraki Şampiyonalardan birisinde wetsuit kullanmaz ise sıralamaya
dahil edilmeyecektir.
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2022 yılı Turkuaz Yüzme Serisi 3 etabı sonunda tabloda belirtilen yedi farklı kategoride
3K ve/veya 5K parkurlarında süreler toplamı hesaplanırken koruyucu giysi (wetsuit) kullanan
ve kullanmayan yüzücüler iki farklı kategoride değerlendirilecektir. Her kategoride sadece
birinci olan 1 Kadın ve 1 Erkek sporcu ödüllendirilecektir. Bu sayede, 2022 yılı sonunda toplam
14 kategoride Turkuaz Yüzme Serisi Şampiyonları belirlenecektir.
Örneğin;
Sporcu; 3K parkurunu Antalya etabında 49 dakikada, Bodrum etabında 50.05 dakikada, Göcek etabını
da 48.15 dakika da bitirmesi halinde toplam süresi olan 147 dakika 60 ile çarpılarak = 8.820 saniye + 20
saniye eklenerek = 8.840 saniye zaman birimine dönüştürülecektir.

