
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



Yarışma Tarihi ve Yeri
06 Mayıs 2023 - Cumartesi • 16:00 

MARTI MYRA BEACH  KEMER / ANTALYA

Teknik bilgilendirmeler, web sitesi ve sosyal medya kanallarından yapılacaktır. 

JOTUN 4x500m BAYRAK YARIŞI
 KADINLAR (4 Sporcu) • ERKEKLER (4 Sporcu)

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

THE ARENA OF CHAMPIONS



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. 

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

Yarışma Tarihi ve Yeri
06 Mayıs 2023 - Cumartesi • 16:00 /  MARTI MYRA BEACH • KEMER / ANTALYA

 BAYRAK YARIŞI Katılım Ücreti (4 Sporcu)
AquaMasters ve AquaYouths 4 Sporcudan oluşan Relay Meet/Bayrak Yarışı Katılımcıları İçin

Kayıt Ücreti : 150 TL (Tek Sporcu) Toplam : 600 TL (4 Sporcu)

18. ULUSLARARASI
ARENA AQUAMASTERS
YÜZME ŞAMPİYONALARI 

JOTUN  4x500 m BAYRAK YARIŞI
KADINLAR / ERKEKLER

ANTALYA

KAMİL KÖSEOĞLU onuruna



Bayrak Yarışı Nedir?
Aquamasters tarafından ülkemizde ilk kez 2016 yılında düzenlenen Açık Su Yüzme Bayrak Yarışı aşağıda 

belirtilen gruplardan oluşan 4 kişilik takımların sıkı bir işbirliği içerisinde performanslarını sergileyeceği bir açık su 

yüzme etkinliğidir. Bu etkinlik 100 takım (400 Sporcu) ile sınırlıdır.

Sporcular, takımlarını

• ERKEK (4 Erkek Sporcu),

• KADIN (4 Kadın Sporcu), olmak üzere 2 farklı gruptan oluşturabileceklerdir.

• 4 kişiden oluşan takımlar aynı takım numarasına sahip olurlar, ekip üyeleri omuz,bilek ve sırtlarında 

aynı numaraları taşırlar.

• 4 kişiden oluşan takımlar başlangıç konumunda bir arada bulunurlar ve 500 metrede bir kıyıdan 

sporcu değiştirme suretiyle yarışmaya devam ederler. Takımın son yüzücüsünün bitiş çizgisini 

tamamlamasıyla 4 sporcunun toplam süresi takımın süresi olarak kabul edilir.

• Takımlar parkur görselinde belirtildiği şekilde saatin tersi yönünde yüzerek 4x500 m = 2000 m’lik 

parkuru tamamlarlar.

JOTUN • 4x500 BAYRAK YARIŞI Parkuru - KEMER / ANTALYA



YARIŞMA PROGRAMI • 4x500m

ULUSLARARASI ARENA AQUAMASTERS 
JOTUN 4 x 500 m BAYRAK YARIŞI • KADINLAR /ERKEKLER 
YARIŞMA BAŞLANGIÇ : 16:00
ÖDÜL TÖRENİ : Yarışma bitiminde

Bayrak Yarışına katılacak tüm yüzücülerin numaralandırma işlemleri için saat 14:00’de numaralandırma alanında 

2022/2023 vizeli Yüzme Lisansı veya şampiyona tarihinden en geç 30 gün önce alınmış sağlık raporları 

ile hazır bulunmaları gerekmektedir. Yüzücülerin numaralandırma işlemi yapılmadan önce vücutlarına kesinlikle 

koruyucu krem sürmemeleri gerekmektedir. Numaralandırma işlemi saat 15:30’da son bulacaktır.

06 Mayıs 2023 • Cumartesi

AquaYouths

Sadece 
2012-2004 

Arası Doğumlular
44-76 yaş

AquaMasters 
Bayrak Yarışı Yaş Grupları

* PRE-MASTER 80-96

R0 100-119

R1 120-159

R2 160-199

R3 200-239

R4 240-279

R5 280-319

R6 320-359

(*) Pre-Master - Sadece 1999-2003 arası doğumlular

Bayrak Yarışı • 4 Sporcu



YARIŞMA KURALLARI • 4x500m
1. Yarışmaya Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 

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

2. 4x500m’lik parkurdan oluşan Uluslararası Arena 
AquaMasters Bayrak Yarışı’na sporcular 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. 
Yurt dışından katılacak yabancı 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 takımlarda ilk üç’e giren yüzücülere 
derece madalyası verilecektir. 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. Yarışmaları tamamlayan her sporcu ilan edilecek link’den 
yarışma e-katılım belgesi edinebilecektir.

6. 4x500 m Bayrak Yarışı/Relay Meet, Yüzme zaman limiti 
her yarışma için 90 DAKİKA’dır. Belirtilen sürelerde yarışı 
tamamlayamayan yüzücüler tekneler eşliğinde hakem 
kararı ile sudan çıkartılacaklardır.

7. 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.

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

9. 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.

10. Yüzücüler yarış esnasında saat, takı v.b. materyal 
takamazlar. Yarışma esnasında bu gibi materyalleri 
kullandıkları tespit edilen yüzücüler yarışmadan diskalifiye 
edileceklerdir. 

11. Yarışma katılım bedellerinin Tia Tanıtım Ve Reklamcılık 
Ltd. Şti.’ne ait TR68 0006 7010 0000 0062 6381 76 
(Yapı ve Kredi Bankası) no’lu hesaba “BAYRAK YARIŞI“ 
açıklaması ile yatırılmaları gerekmektedir. BEDEN 
ÖLÇÜLERİNİ BELİRTEN 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 katılımcıların, katılım 
bedellerini yukarıda belirtilen hesap numarasına belirtilen 
şekilde ödemeleri gerekmektedir.  
 
Yurt dışından katılacak yabancı sporcuların katılım 
ücretleri yarışma öncesi muhasebe yetkilisi tarafından 
makbuz karşılığı teslim alınacaktır.

12. Sporcu kitleri, her katılımcının şahsen kendisine kimlik 
ibrazları ile verilecektir. Reglamanda 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. Organizasyon Komitesi, iş bu reglemanda düzenlenen 
her türlü konuda değişiklik yapma, iptal etme, 
düzeltme, karar verme v.b. yetkilere haizdir.

14. Aquamasters Yönetim Kurulu, Antalya Valiliği, Kemer 
Kaymakamlığı, 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. 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.

15. 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.

16. Ödül alan sporcularımızın, ödül töreni sırasında kürsüye 
davet edildiklerinde Aquamasters t-shirt / sweatshirt’ü 
ya da temsil ettikleri spor kulübünün formasıyla kürsüde 
bulunmaları gerekmektedir.

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




