
ARENA AQUAKIDS YÜZME ETKINLIĞI • 400m 
5 Mayıs 2023 – Cuma  • 14:30  •  KONYAALTI PLAJI / ANTALYA 

SETUR MARINAS AÇIK SU YÜZME ŞAMPIYONASI • 1K
5 Mayıs 2023 – Cuma  • 16:00  •  KONYAALTI PLAJI / ANTALYA 

SHELL 100.YIL GECE YÜZME ETKINLIĞI
5 Mayıs 2023 – Cuma  • 19:00  •  KONYAALTI PLAJI / ANTALYA 

MARTI MYRA AÇIK SU YÜZME ŞAMPIYONASI • 5K 
6 Mayıs 2023 – Cumartesi • 08:30  •  MARTI MYRA (PHASELIS / KEMER / ANTALYA)

SKODA KAROQ AÇIK SU YÜZME ŞAMPIYONASI • 2K 
6 Mayıs 2023 – Cumartesi • 13:30  •  MARTI MYRA KEMER / ANTALYA 

JOTUN 4x500m BAYRAK YARIŞI > KADINLAR-ERKEKLER
6 Mayıs 2023 – Cumartesi  • 16:00  •  MARTI MYRA KEMER / ANTALYA 

SKODA KODIAQ AÇIK SU YÜZME ŞAMPIYONASI • 3K 
7 Mayıs 2023 – Pazar •  08:30  •  ÜÇ ADALAR (TEKİROVA / KEMER / ANTALYA) 

JOTUN 4x500m BAYRAK YARIŞI > KARMA
7 Mayıs 2023 – Pazar  • 13:30 • MARTI MYRA (KEMER / ANTALYA) 

www.AquaMasters.org

18. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS YÜZME ŞAMPİYONALARI 
05 – 07 MAYIS 2023 • ANTALYA

2. GÜN

1. GÜN

3. GÜN

TYF-OWS-OY-2023/002

THE ARENA OF CHAMPIONS



Katılım Paketi :   
AQUAMASTERS Organizasyon Komitesi tarafından AquaKids katılımcılarına Madalya, Arena 
Bone, AquaKids T-Shirt, e-Katılım Sertifikası verilecektir. 

Yarışma Tarihi
05 Mayıs 2023 – Cuma • 14:30

KONYAALTI PLAJI / ANTALYA

14:30 •  9-13 Yaş • 400m

 Kayıt için son tarih  : 28 Nisan 2023, Cuma • 17:00
 Kontrol Listelerinin Yayınlanması : 03 Mayıs 2023, Çarşamba
 Start Listelerinin Yayınlanması : 04 Mayıs 2023, Perşembe

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
Duyurulan şampiyonaların gerçekleştirilecekleri tarihlere kadar olan süre içerisinde ilgili resmi makamlarca alınacak 
ulusal ya da şampiyonayı ilgilendirecek ulusal, bölgesel kararlar ve yayınlanacak yeni genelgeler çerçevesinde, yönetim 
kurulumuzun şampiyona programı ile ilgili yeni kararlar alma hakkı saklıdır. Alınacak yeni kararlar web sitesi ve sosyal 
medya hesaplarından tüm katılımcılara duyurulacaktır. Katılımcıların şampiyonalara katılım ile ilgili yaptıkları ulaşım, 
konaklama vb. harcamalar katılımcının sorumluluğundadır, organizasyon komitesi sorumlu tutulamaz. 

ARENA AQUAKIDS YÜZME ETKİNLİĞİNE KATILIM ÜCRETSİZDİR,
ETKİNLİK 50 SPORCUYLA SINIRLIDIR.

ULUSLARARASI ARENA AQUAKIDS  YÜZME ŞAMPİYONASI

P O W E R E D  B Y



KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 

akreditasyonu yapılan tüm kulüpler ve ferdi sporcular 
kendi imkanları ile katılabilirler.

2. Yarışmaya 2022/2023 vizeli Yüzme Lisansı veya 
şampiyona tarihinden en geç 30 gün önce alınmış 
sağlık raporları ile iştirak edebilecekler ve yarışma 
öncesi bu belgelerden bir tanesini Hakem komitesine 
teslim edeceklerdir. Yabancı uyruklu sporcular pasaport 
ve taahhütname ile akredite edileceklerdir.

3. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları 
çevre dostu bir organizasyondur. Sıfır atık ve çevre 
dostu organizasyon misyonu ile tüm katılımcıların 
da  suda, karada enerji jeli, su şişesi v.b. atıkların çöp 
kutularına atılması konusunda duyarlı davranmalarını, 
güneş kremi, vazelin ve kozmetik ürünlerde çevre dostu 
ürünleri tercih etmelerini rica ederiz.

4. Arena AquaKids Yüzme Etkinliği 50 katılımcıyla sınırlıdır. 
Bu etkinliğe sadece 9-13 yaş kategorisindeki sporcular 
katılabilirler.

5. Hakemler tekneler ile yüzücülere eşlik edecek ve 
belirlenen parkur ile ilgili herhangi bir olumsuzluk 
olması durumunda yüzücüleri uyaracaklardır. Hakem 
uyarısı ve kurallara uymayanlar yarıştan diskalifiye 
edileceklerdir.

6. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik 
nedenlerden dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı 
görülen yüzücüler YARIŞ DIŞI bırakılarak sudan 
çıkarılacak ve teknelere alınacaklardır.

7. Diğer yüzücülere kasti olarak centilmenlik dışı ve 
engelleyici nitelikte harekette bulunan yüzücüler yarış 
dışı bırakılacaktır. Şampiyona sırasında herhangi bir 
nedenle sportmenliğe aykırı davranışta bulunan sporcular 
1 yıl süre ile şampiyonalara katılamazlar. Tekrarı halinde 
süresiz olarak şampiyonalara katılamazlar.

8. Yüzücüler yarış esnasında üzerlerinde sadece 
AquaMasters tarafından verilen boneleri kullanabilirler. 
Yarışma esnasında saat, takı gibi materyalleri 
kullandıkları tespit edilen yüzücüler yarışmadan 
diskalifiye edileceklerdir.

9. Sporcular, www.aquamasters.org sitesindeki BAŞVURU 
başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak 
göndermelidir. Eksik doldurulan başvuru formu sistem 
tarafından kabul edilmemektedir. 

10. Ödül almaya hak kazanmış sporcularımızın, yüzme sporuna 
destek veren tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşların 
ve tüm emeği geçenlerin onurlandırılacağı ödül törenine 
katılmaları önemle rica olunur. Törene bir mazereti 
nedeniyle katılamayacak sporcularımızın ödülü, imza 
karşılığı bir arkadaşına teslim edilecek, şampiyona sonrası 
ödül gönderimi yapılmayacaktır.

11. Ödül alan sporcularımızın, ödül töreni sırasında kürsüye 
davet edildiklerinde Aquamasters t-shirt ile kürsüde 
bulunmaları gerekmektedir.

AquaKids Yaş Grupları

2010-2014 9-13 YAŞ

Kategori

 400 m SERBEST KIZ/ERKEK

   05 Mayıs 2023, Cuma

YARIŞMA BAŞLANGIÇ : 
14:30 •  9-13 Yaş • 400m Serbest

ÖDÜL TÖRENİ : YARIŞMA SONRASI

devam ediyor

P O W E R E D  B Y



12. Sporcu kitleri, her katılımcının şahsen kendisine kimlik 
ibrazları ile verilecektir. Şampiyona Programında ilan edilen 
kit dağıtım gün ve saatlerinde iş, sağlık vb. herhangi bir 
nedenle alınmayan kitler daha sonra teslim edilmez ve kit 
almak için hak iddia edilemez.

13. Yarışmaya katılan 9-13 yaş gurubu sporcular ve ebeveynleri, 
yarışma reglemanını ve tüm katılım şartlarını başvuru 
öncesinde okuyup incelemekle mükelleftirler. Yarışmaya 
kayıt olan sporcular, tüm bu şartları okuyup, anladığını 
ve kabul ettiğini belirterek irade beyanında bulunmuş ve 
kayıt işlemlerini tamamlamış olurlar.  

14. Aquamasters Yönetim Kurulu, Antalya Valiliği, Konyaaltı, 
Kemer Kaymakamlığı, Konyaaltı, Kemer Liman Başkanlığı, 
Kıyı Emniyeti, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik birimleri 
ile şampiyona öncesi gerçekleştireceği koordinasyon 
toplantısında yarışmacıların ve deniz üzerinde yer alacak 
refakatçi tekneler ile üzerindeki görevlilerin can ve mal 
güvenliğini tehlikeye sokacak deniz şartlarının oluştuğuna 
karar vermesi halinde yarışmayı erteleme hakkına sahiptir.  
AquaMasters Yönetim Kurulu, ertelendiği tarihte de hava 
ve deniz şartlarının düzelmemesi halinde yarışmanın iptal 
edilmesine karar verebilecektir. 

15. Yarışmaya kayıt yaptıran sporcular yukarıda belirtilen 
katılım şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

KATILIM ŞARTLARI

Muvafakatname Bilgilendirmesi 

1. Sporcu Lisansı veya Sağlık raporu ile yarışmalara katılan 

18 yaş üstü her sporcunun yarışma günü kendilerine 

imzalatılacak olan MUVAFAKATNAME’yi hakem 

masasına teslim etmesi gerekmektedir.

2. 18 yaş altı her sporcunun velisi tarafından hakem 

heyeti önünde imzalanmış MUVAFAKATNAME’yi hakem 

masasına teslim etmesi gerekmektedir.  



AQUAKIDS YÜZME ETKİNLİĞİ - 400m PARKURU - KONYAALTI PLAJI / ANTALYA

Arena AquaKids Parkuru
9-13 Yaş (400m)


