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1 6. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONALARI
CUMHURİYET KUPASI 28-30 Ekim 2022 • BODRUM
SPORTS INTERNATIONAL AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 5K
28 Ekim 2022 – Cuma • 08:30 • Hapimag Sea Garden Resort
1. GÜN
ARENA AQUAKIDS Yüzme Etkinliği
28 Ekim 2022 – Cuma • 17:00 • Bodrum Kale/Mahfel/Kumbahçe
FMV IŞIK OKULLARI IŞIK YOLCULUĞU Gece Yüzme Etkinliği
28 Ekim 2022 - Cuma • 19:00 • Bodrum Kale/Mahfel/Kumbahçe

SKODA KODIAQ AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 3K
29 Ekim 2022 - Cumartesi • 08:30 • Hapimag Sea Garden Resort
SETUR MARINAS AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 1K
29 Ekim 2022 - Cumartesi • 13:30 • Hapimag Sea Garden Resort

2. GÜN
JOTUN 4x500m BAYRAK YARIŞI
KADINLAR-ERKEKLER
29 Ekim 2022 – Cumartesi • 15:30 • Hapimag Sea Garden Resort
SKODA KAROQ AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 2K
30 Ekim 2022 - Pazar • 08:30 • Hapimag Sea Garden Resort
JOTUN 4x500m BAYRAK YARIŞI • KARMA
30 Ekim 2022 – Pazar • 11:00 • Hapimag Sea Garden Resort

www.AquaMasters.org

3. GÜN

1 6. ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONALARI
CUMHURİYET KUPASI 28-30 Ekim 2022 • BODRUM

SPORTS INTERNATIONAL
AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 5K
Yarışma Tarihi ve Yeri

28 Ekim 2022 – Cuma • 08:30 • Hapimag Sea Garden Resort
Teknik bilgilendirmeler, web sitesi ve sosyal medya kanallarından yapılacaktır.

CUMHURİYET KUPASI

BODRUM

16. ULUSLARARASI
ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONALARI
SPORTS INTERNATIONAL
AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI • 5K

Özel Konuk
Emir Batur Albayrak

2022 Avrupa Gençler Şampiyonu-5K
Yarışma Tarihi ve Yeri

28 Ekim 2022 – Cuma • 08:30 • Hapimag Sea Garden Resort
Erken kayıt için son tarih :
Geç kayıt için son tarih :
Kontrol Listelerinin Yayınlanması :
Start Listelerinin Yayınlanması :

30 Haziran 2022, Perşembe • 17:00
21 Ekim 2022, Cuma • 17:00
25 Ekim 2022, Salı
27 Ekim 2022, Perşembe

İKİLİ KOMBİNE YARIŞ SEÇENEKLERİ IÇIN KAYIT ÜCRETLERI
AQUAYOUTHS - PREMASTERS -AQUAMASTERS
14 Yaş ve üzeri Yaş Kategorileri için
Erken Kayıt Ücreti : 650.-TL • Geç Kayıt Ücreti : 750.-TL
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME :
Aşağıdaki 4 İKİLİ KOMBİNE yarış seçeneğinden biri seçilebilir.
Birden fazla İKİLİ KOMBİNE’ye kayıt yapılabileceği gibi,
bir İKİLİ, bir ÜÇLÜ KOMBİNE yarış seçeneği de oluşturulabilir.

1K+5K

2K+5K

3K+5K

5K+Işık Yolculuğu

İKİLİ KOMBİNE Yarış Katılım Paketi :
AQUAMASTERS Organizasyon Komitesi tarafından AquaMasters, Pre-Masters ve AquaYouths katılımcılarına
Arena Bone, AquaMasters T-Shirt verilecektir.

ÜÇLÜ KOMBİNE YARIŞ SEÇENEKLERİ IÇIN KAYIT ÜCRETLERI
AQUAYOUTHS - PREMASTERS -AQUAMASTERS
14 Yaş ve üzeri Yaş Kategorileri için
Erken Kayıt Ücreti : 800.-TL • Geç Kayıt Ücreti : 900.-TL
Aşağıdaki ÜÇLÜ KOMBİNE yarış seçeneklerinden biri seçilebilir.

1K+5K+Işık Yolculuğu

2K+5K+Işık Yolculuğu

3K+5K+Işık Yolculuğu

ÜÇLÜ KOMBİNE Yarış Katılım Paketi :
AQUAMASTERS Organizasyon Komitesi tarafından AquaMasters, Pre-Masters ve AquaYouths katılımcılarına
Arena Bone, AquaMasters Sweatshirt verilecektir.

YARIŞMA PROGRAMI • 5K
• Parkur Uzunluğu 5000 metredir.

28 Ekim 2022, Cuma

2022

YARIŞMA BAŞLANGIÇ : 08:30
Tüm yüzücülerin numaralandırma işlemleri için saat 07:00 de numaralandırma alanında 2022/2023
vizeli yüzme, su topu, triatlon, modern pentatlon lisanslarından herhangi birisi veya son 6 ayda
alınmış sağlık raporları ile hazır bulunmaları, yüzücülerin numaralandırma işlemi yapılmadan önce
vücutlarına kesinlikle koruyucu krem sürmemeleri gerekmektedir. Numaralandırma işlemi saat
08:15’de son bulacaktır.

Yaş Grupları
AquaYouths

AquaMasters-Kadın

AquaMasters-Erkek

14-16

2008-2006

       * 20-24

2002-1998

       * 20-24

2002-1998

17-19

2005-2003

25-29

1997-1993

25-29

1997-1993

30-34

1992-1988

30-34

1992-1988

35-39

1987-1983

35-39

1987-1983

40-44

1982-1978

40-44

1982-1978

45-49

1977-1973

45-49

1977-1973

50-54

1972-1968

50-54

1972-1968

55-59

1967-1963

55-59

1967-1963

60-64

1962-1958

60-64

1962-1958

65-69

1957-1953

65-69

1957-1953

70-74

1952-1948

70-74

1952-1948

75-79

1947-1943

75-79

1947-1943

80-84

1942-1938

11-13 Yaş Grubu sadece
1K  ve 2K Yüzebilir
(*) Pre-Masters Tasnif Dışı

KATILIM ŞARTLARI • 5K
1. Yarışmaya reglemanda belirtilen şartları sağlayan
sporcular kendi imkanları ile katılabilirler.Yarışmaya
kayıt yaptıran sporcular aşağıda belirtilen katılım
şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.
2.

5000 m’lik tek parkurdan oluşan Uluslararası AquaMasters
Açık Su Yüzme Yarı Maratonu’na sporcular 2022-2023 yılı
geçerli vizesi bulunan Yüzme, Sutopu, Triatlon, Modern
Pentatlon lisansı ile ya da yarışma tarihinden en fazla 6
ay önce alınmış olan Sağlık raporu 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. Her yaş grubundan kadın ve erkeklerde ilk üç’e giren
yüzücülere derece madalyası verilecektir. Ayrıca genel
klasmanda ilk 3’e giren Kadın ve Erkek sporculara
plaket takdim edilecektir. AquaYouths ve Pre-Master
kategorilerinde yarışan sporcular MASTER AÇIK YAŞ
genel sıralamalarına dahil edilmezler ancak kendi yaş
gruplarında ilk 3’e giren yüzücülere derece madalyası
verilecektir.
5. Aquamasters organizasyonunda görev alanlar ve/
veya organizasyon tarafından davet edilen sporcular
katılacakları yarışlarda kendi yaş gruplarında sıralamaya
dahil edilir. Ancak genel klasmanda ilk 3’e girmeleri
durumunda yalnızca bir yarışta (ilk yüzdükleri) podyumda
yer alabilirler. Diğer yarışlarda ilk 3’e girmeleri durumunda
genel klasman sonuç listesinde adları görünecek ancak bir
sonraki sporcu kürsüye davet edilecektir.
6. 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.
7. Yarışmaları tamamlayan her sporcu ilan edilecek link’ten
yarışma e-katılım belgesi edinebilecektir.
8. Yüzme zaman limiti 5000 m için 150 dakikadır. Belirtilen
sürelerde yarışı tamamlayamayan yüzücüler hakem kararı
ile sudan çıkarılarak teknelere alınacaklardır.
9. 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.
10. Hakemler tarafından fizyolojik ve psikolojik nedenlerden
dolayı yarışmaya devam etmesi sakıncalı görülen
yüzücüler YARIŞ DIŞI bırakılarak sudan çıkarılacak ve
teknelere alınacaklardır.
11. 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.
12. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal
takamazlar. Yarışma esnasında bu gibi materyalleri
kullandıkları tespit edilen yüzücüler yarışmadan diskalifiye
edileceklerdir.
13. Yarışma katılım bedellerinin Tia Tanıtım Ve Reklamcılık
Ltd. Şti.’ye ait TR68 0006 7010 0000 0062 6381 76
(Yapı ve Kredi Bankası) no’lu hesaba “Parkur Mesafeleri
belirtilerek (örn.5K+2K)“ açıklaması ile yatırılmaları
gerekmektedir. PARKUR TERCİHLERİNİ VE TÜM ÖNEMLİ
BİLGİLERİ İÇEREN YARIŞMA E-BAŞVURU FORMU İLE
KATILIM ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINI GÖSTERİR DEKONT
www.aquamasters.org sitesindeki BAŞVURU başlığı
altındaki Başvuru formuna eklenerek gönderilmelidir.
Eksik doldurulan başvuru formu sistem tarafından
kabul edilmemektedir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı katılımcılar, katılım
bedellerini yukarıda belirtilen hesap numarasına belirtilen
şekilde ödemeleri gerekmektedir.
14. Kombine yarış tercihinde bulunan sporculara tek yarışma
kiti hediye edilecektir. 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.
15. Organizasyon Komitesi, iş bu reglemanda düzenlenen
her türlü konuda değişiklik yapma, iptal etme, erteleme,
düzeltme, karar alma v.b. yetkilere haizdir.
Yarışmaya katılan sporcular, yarışma reglemanını, tüm
katılım şartlarını başvuru öncesinde okuyup incelemek
mükellefiyetindedirler. Yarışmaya kayıt olan sporcular,
tüm bu şartları okuyup, anladığını ve kabul ettiğini
belirterek irade beyanında bulunmuş ve kayıt işlemlerini
tamamlamış olurlar.
Salgın hastalık, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler,
savaş, terör olayları ve ayaklanma gibi öngörülemeyen
nedenlerle ve bu nedenlere bağlı olarak alınacak
tedbir kararları ve önlemleri çerçevesinde yarışmanın
gerçekleştirilememesi durumunda, katılımcıya ücret iadesi
yapılmayacak, kayıt ücretleri bir başka etkinliğe ya da
kişiye aktarılamayacaktır.
Yarışmacının herhangi bir gerekçe ile yarışmaya
katılamaması halinde katılımcıya ücret iadesi
yapılmayacak, kayıt ücretleri bir başka etkinliğe ya da
kişiye aktarılmayacaktır.
16. Aquamasters Yönetim Kurulu, Muğla Valiliği, Bodrum
Kaymakamlığı, Bodrum 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. Yarışmanın bu mücbir
sebep gerekçesiyle iptal edilerek yapılamaması halinde
katılımcılara hiçbir şekilde ücret iadesi yapılmayacaktır.  
Yukarıda açıklanan nedenle yarışmanın yapılamaması
ve/veya  yarışmacının herhangi bir gerekçe ile
yarışmaya katılamaması halinde katılımcıya ücret iadesi
yapılmayacak, kayıt ücretleri bir başka etkinliğe ya da
kişiye aktarılmayacaktır.
17. 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.
18. Ödül alan sporcularımızın, ödül töreni sırasında kürsüye
davet edildiklerinde Aquamasters t-shirt / sweatshirt’ü
ya da temsil ettikleri spor kulübünün formasıyla kürsüde
bulunmaları gerekmektedir.
19. Pandemi sürecinde sporcularımızın bağışıklık sistemi
değişiklik gösterdiğinden 2022 yılı içerisinde düzenlenen
şampiyonalarda geçerli olmak üzere, sporcularımız
dilerlerse başvuru formunda belirtmek suretiyle Wetsuit
kullanabileceklerdir. (Wetsuit kullanımına dair uygulama
için 5. maddeyi inceleyiniz.)
20. Sporculara yarış süresince kullanılmak üzere T.C. Kimlik
Belgeleri karşılığında ücretsiz olarak yüzme balonu (swim
buoy) tahsis edilecektir. Organizasyon tarafından tahsis
edilen Swim Buoy’ların dışında başka bir Swim Buoy
kullanılamaz.
21. Yarışmaya kayıt yaptıran sporcular yukarıda belirtilen
katılım şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılacaklardır.

KATILIM ŞARTLARI • 5K
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.

3. Muvafakatname imzalamayan sporcular yarışmaya
katılamazlar.

2. 18 yaş altı her sporcunun velisi tarafından hakem
heyeti önünde imzalanmış MUVAFAKATNAME’yi hakem
masasına teslim etmesi gerekmektedir.

SPORTS INTERNATIONAL AÇIK SU YÜZME ŞAMPİYONASI 5K PARKURU - BODRUM

Güvenlik Şeridi 2
START / FINISH

Güvenlik Şeridi 1

