
Değerli Sporcularımız ,

Yüzme sporunu destekleyen, gelişimi takip eden ve başarıyı ödüllendiren vizyonuyla ve yapısında barındırdığı 
tutkulu ekibiyle Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları yönetimi olarak, sizleri 2021 yılında 
performansın ve sürekliliğin sembolü olan Turkuaz Yüzme Serisi ile tanıştırdık. Pandemi koşulları altında  
gerçekleştirdiğimiz şampiyonalarımıza katılan ve sürekli olarak kendilerine meydan okuyan ve geliştiren tüm 
sporcularımıza hayranlık duyduğumuzu belirtir ve yüzme sporuna olan aidiyetlerinden dolayı da  kutlamak 
isteriz. 

2021 yılı Turkuaz Yüzme Serisi’nde dereceye giren sporcularımızın ödül törenini, 2022 Mayıs ayında 
gerçekleştireceğimiz 15. Şampiyonamızda düzenleyeceğimizi
Seri’nin son etabı olan Bodrum etabımızda açıklamıştık. 2022 Yılı Turkuaz Yüzme Serisi’nin, geçtiğimiz yıl 
aramızda olamayan sporcularımızın katılımıyla daha da anlamlı olacağını bir kez daha ifade etmek isteriz.

2021 yılının  son gününde Turkuaz Yüzme Serisi’nde şampiyon olarak “Aquamasters Yılın Şampiyonları” ünvanını 
taşıyacak sporcularımızı, ikinci ve üçüncü olan  sporcularımızı ve kazandıkları ödülleri açıklamaktan mutluluk 
duyuyoruz.

Turkuaz Yüzme Serisi Ödülleri
 
Arena Özel Ödülü : Türkiye’de ve dünyada su sporları alanında sporculara en iyi ürünleri ve teknolojileri sunan, 
su sporlarının lider markası ve şampiyonalarımızın isim sponsoru ve ana destekçimiz Arena, Aquayouths 
kategorisinde birinci olan, Aquamasters  kategorilerinde ilk üç dereceye giren sporcularımızı Arena 
ürünleri için geçerli Sportive Hediye Çekleri ile ödüllendirmiştir. (Birinci: 3.000.- TL, İkinci  2.000.-TL, 
Üçüncü  1.000.-TL)

Sports International (*) Gold Plus Üyeliği Özel Ödülü : 2021 yılı Turkuaz Yüzme Serisi Aquayouths ve 
Aquamasters kategorilerinde ilk sırayı alarak şampiyon olan sporcularımız, değerli partnerimiz Sports 
International’dan 6 ay süre ile geçerli Gold Plus Üyelik Ödülleri kazanmışlardır. Sporcularımız, bu 
üyeliklerle 2022 yılında gerçekleştirilecek şampiyonalarımıza üst düzeyde hazırlanabilme imkanı 
bulabileceklerdir.

Aquamasters Özel Ödülü :  2021 Turkuaz Yüzme Serisi Aquayouths kategorisinde birinci, Aquamasters 
kategorilerinde birinci, ikinci ve üçüncü olan sporcularımız, 15. Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme 
Şampiyonalarında kullanılmak üzere bir adet Kombine Parkur ücretsiz katılım hakkı kazanmışlardır.  

Ödüllerle ilgili sorularınız için info@aquamasters.org adresimizden iletişime geçebilirsiniz.

Ödül kazanan sporcularımızın ödüllerini güzel günlerde kullanmalarını diler, tüm sporcularımızın sağlık ve 
başarılarla dolu yeni bir yılda kulaç atmalarını dileriz. 

Sevgi ve Saygılarımızla.
AquaMasters Yönetim Kurulu

(*) Sports International, 1994 yılında kurumsal olarak fitness ve spor merkezleri işletmeciliğini Türkiye’ye getiren 
Bilkent Holding kuruluşudur. Mutlu ve güçlü nesiller için, sağlıklı yaşam ve spor kültürünü toplumdaki geniş kitlelere 
ulaştırma vizyonu ve insana yatırımın öneminin bilinciyle, sağlıklı yaşam için gerekli aktivitieleri hayata geçirecek 
tesisleri, modern ve güçlü altyapısı ve güler yüzlü profesyonel kadrosu ile hizmete sunma misyonunu taşıyan ve 
alanında önder olan Sports International, Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonaları’nın da sportif 
partneridir.

TURKUAZ YÜZME SERİSİ


