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ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS 
YÜZME ŞAMPİYONALARI

YARIŞMA KILAVUZU

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’na katılacak tüm sporcular, 
protokol mensupları, hakemler ve organizasyon görevlilerine, Covid-19 kapsamında 
alınan tüm tedbirler ve bu tedbirlerin kendileri ve etkinliğe dahil olan kişiler için 
nasıl güvenli bir şekilde yürütüleceği konusunda bilgilendirmek amacıyla; Dünya 
Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye Gençlik Ve Spor 
Bakanlığı, tarafından yayınlanan önlemler dikkate alınarak bu yarışma kılavuzu 
hazırlanmıştır.

Şampiyona Covid-19 çerçevesinde özel önlemler ve düzenlemelerle, belirli kontenjanlar 
dahilinde hayata geçirilecektir. 

Ana hatlarıyla yeni düzenlemeler ve alınan önlemleri içeren yarışma kılavuzu bilgilerinize 
sunulmakta olup, detaylı program yarışma öncesi www.aquamasters.org ve sosyal medya 
hesaplarımızdan duyurulacaktır.
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BAŞVURU VE KAYIT   Başvuru adresi www.aquamasters.org

Sporcularımızın, kayıt başvurusunda bulunmadan önce e-Devlet ya da SMS kanalıyla  
HES Kodlarını almaları gerekmektedir.  Çevrimiçi ortamda www.aquamasters.org 
adresindeki ÖNEMLİ DOKÜMANLAR sekmesine girildiğinde PDF dosya formatı ile   
Covid-19 Taahhütnamesi açılacaktır.   

> Çıktısı alınan Covid-19 Taahhütnamesinin okunup, alt bölümdeki bilgilerin eksiksiz 
doldurulması, (Ad-Soyad, T.C. Kimlik No., HES Kodu, GSM No.) imzalanmak suretiyle 
onaylanması gerekmektedir. Onaylanan Covid-19 Taahhütnamesinin ıslak imzalı 
orijinali şampiyona sırasında akreditasyon masasındaki yetkililere teslim edilmesi 
gerekmektedir.   

> Şampiyonaya kayıt olan tüm sporcular, yarışma kılavuzu ve reglamanında belirtilen tüm 
kuralları ve taahhütleri inceleme mükellefiyetindedirler.  Başvuru formunda bulunan  
“tüm kuralları okudum ve kabul ettim” ifadesiyle irade beyanında bulunmuş olacaklardır. 

Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonalarına katılacak olan sporcular, 2021/2022 
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 edebileceklerdir.  
Yarışma öncesi bu belgelerden bir tanesini hakem heyetine teslim edeceklerdir. 
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• AKREDİTASYON VE KİT DAĞITIMI

• Akreditasyon noktası, kit dağıtım gün ve saatleri yarışma öncesi yayınlanacak olan 
şampiyona programında belirtilecektir. 

• Akreditasyon işlemleri ve sporcu kitlerinin teslim alınması sırasında, sporcuların ıslak 
imzalı Covid-19 Taahhütnamelerini hazır bulundurmaları ve yetkililere teslim etmeleri 
zorunludur.

• Yurt dışından belirlenen kontenjanlar dahilinde katılacak yabancı sporcular, pasaport ve 
muvafakatname ile akredite edileceklerdir. Yabancı sporcular da aynı şekilde Covid-19 
Taahhütnamesini doldurup teslim etmek zorundadırlar.  

• Kit dağıtım alanı girişinde ateş kontrolü yapılacaktır.

• Kit dağıtım alanına girecek kişilerin maske kullanmaları zorunludur.

• Kit dağıtımında sosyal mesafe kuralı uygulanacaktır.

• Kit dağıtım alanının girişinde  sporcular için mevcut hidroalkolik jel dağıtıcılar konulacaktır.

• Görevliler maske kullanacaklardır.

• Sporculara teslim edilecek kitler, COVID koruma güvenlik önlemleri ile hazırlanacaktır.

ETKİNLİK ALANI
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• Etkinlik alanının planı şampiyona öncesi www.AquaMasters.org adresinden paylaşılacaktır.

• Covid-19 tedbirleri kapsamında etkinlik alanına izleyici alınmayacaktır. 

• Maske takmayan sporcular etkinlik alanına alınmayacaktır. 

• Etkinlik alanı girişinde ateş kontrolu yapılacaktır.

• Sporcular, ısınma hareketlerini bekleme alanında kendilerine ayrılan yerlerde yapacaklardır. 

• Etkinlik alanında bulunan tüm bölümler pandemi mesafesi göz önüne alınarak 
konumlandırılacaktır.

• Alanda hiçbir şekilde sosyal mesafe kuralı ihlal edilmeyecek ve el sıkışma gibi fiziksel temasta 
bulunulmayacaktır.

• Ateş, öksürük nefes darlığı gibi solunum yolları enfeksiyonu belirtileri olan sporcular 
oluşturulan izole edilmiş alana yönlendirilecek ve sağlık kuruluşuna haber verilecektir.

• Alanda bulunan herkes için fiziksel mesafenin en az 1,5 m. olması için düzenli anonslar 
yapılacaktır.

• Yarış öncesinde esnasında ve sonrasında kapsamlı dezenfektan ve temizlik işlemleri  
düzenli olarak yapılacaktır.
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Covid-19 tedbirleri kapsamında şampiyona süresince etkinlik alanında beslenme 
standları olmayacak, sadece su standı bulunacaktır. 

TEDBİRİ ELDEN 
BIRAKMIYORUZ

MASKE + MESAFE + TEMİZLİK
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YARIŞMA ÖNCESİ

Covid-19 önlemleri kapsamında yarışma öncesi Teknik Toplantı yapılmayacak, teknik 
konulardaki bilgilendirmeler dijital ortamda www.aquamasters.org web sitesinden ve sosyal 
medya hesaplarından yapılacaktır. 

Sporcuların yarışma alanına gelmeden önce mayolarını giymiş olmaları gerekmektedir. 

Kontenjan dahilinde akredite olmuş sporcular belirlenen toplanma alanından 10’ar 
kişilik gruplar halinde Ateş Ölçüm Kontrol Noktasından geçirilerek, start alanına 
alınacaklardır. 

YARIŞMA BAŞLANGICI / START

• Sporcular, yaş gruplarına göre sıralanacak ve start alacaklardır. 

• Gruplara Göre Yarış Startı;

• Yarışın kontenjanına göre,  başlangıç grupları oluşturulacaktır. 65 yaş grubu üstü deneyimli 
sporcular için özel start grubu oluşturulacaktır.

• Akredite olan sporcuların yarış öncesi kendilerine ayrılan sınırlandırılmış çağrı alanlarında 
bulunmaları ve anonsları takip etmeleri gerekmektedir. Sporcular gruplar halinde start alanına 
alınacaklardır.
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DENİZ

Giriş
START ALANI

# THE ARENA OF CHAMPIONS
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

KAYIT AŞAMASI  > 

ŞAMPİYONA SÜRESİNCE  > 

COVID-19 
Taahüthamesinin
eksiksiz doldurulması 

Yarışma Reglemanlarının 
Okunması

Maske 
Kullanımı

Sosyal 
Mesafe

Temizlik
Hijyen
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DİJİTAL DUYURULAR  > 

ŞAMPİYONA SÜRESİNCE  > 

www.AquaMasters.org  
ve Sosyal Medya 
Kanallarıyla Düzenli
Bilgilendirme

Dijital Ortamda
Teknik Bilgilendirme
ve Duyurular

Yanlızca 
Su ve Ambalajlı 

Ürünler

Düzenli Ateş 
Ölçümü

Sosyal Mesafe 
Kurallarına Uygun 

Start

Sosyal Mesafe 
Kurallarına Uygun 

Ödül Töreni

COVID-19 KAPSAMINDA ALINAN ÖNLEMLER
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TEDBİRİ ELDEN 
BIRAKMIYORUZ

“BAŞARILAR DİLERİZ”

MASKE + MESAFE + TEMİZLİK


