
                                                                                 

YARIŞMA TALİMATI 

Yarışmanın Adı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Manavgat Belediyesi  4.Dragon Şenlikleri 

Yarışmanın Tarihi 26-27 Ekim 2017 

Yarışmanın Yeri Titreyengöl-Sorgun-Manavgat 

Yarışma Kategorileri Karma 

Yarışma Mesafesi 200 m. 

 
Yarışma Programı 

(Gün/Saat) 

1.Gün Yarışları 26 Ekim 2017 PERŞEMBE 

2.Gün Yarışları 27 Ekim 2017 CUMA 

Yarışlar her gün saat 10:00'da start alacaktır. 

 
Listelerin 

Gönderilmesi Ve 
Kura Çekimi 

 

Ekipler listelerini en geç 25 Ekim Çarşamba günü saat 13:00'a kadar 

etkinlik@manavgat.bel.tr adresine başvuru formunu göndermeleri gerekmektedir.  

 
Açılış Seremonisi 

 

26 Ekim Günü yarışma mahallinde tüm ekiplerin katılımı ile yapılacaktır.Ekipler 

törene kulüp formaları ile katılmak zorundadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yarışmaya Katılım 
Şartları Ve Teknik 

Bilgiler 
 
 

1.Takımlar yarış esnasında 10 kürekçi,1 davulcu ve 1 dümenci olmak üzere 

toplam 12 kişiden oluşmaktadır. 

2.Şenliğe katılacak takım kaptanları katılacak takımın  isim listesi ve ekinde 

herhangi bir rahatsızlığım yok,yüzme biliyorum temini vermek zorundadır. 

3.Her ekip ayrıca listede 5 yedek kürekçi bulundurabilir. 

4.Takımların tek tip üst forma giymeleri zorunludur. 

5.Takımların dümencileri organizasyon tarafından sağlanır.Dümenciler yarış 

esnasında hiçbir şekilde içinde bulundukları tekneye destek amaçlı tezahüratta 

bulunamaz. 

6.Yarışmalar esnasında sporcuların can yeleği giymesi zorunludur. 

7.Yarışmalarda organizasyon tarafından tahsis edilen Dragon Tekneleri ve 

tekne ekipmanları(davul,dümen,davul tokmağı,can yeleği ve kürek) 

kullanılır.Harici tekne kullanılamaz. 

8.Her takın organizasyon komitesinden onay almak koşuluyla kendi can yeleği 

ve kürekleriyle yarışabilir. 

9.Start verilmeden önce teknik ekipmanların takımlar tarafından dikkatlice 

kontrol edilmesi gerekmektedir.Start verildikten sonra yaşanan teknik 

problemler yarış sonucunu değiştirmez. 

10.Yarışma organizasyonu süresince , sporcuların ve seyircilerin vb. yarışma 

alanında yüzmeleri kesinlikle yasaktır. 

11.Yarışma tertip kurulu tarafından ilan edilen yarışma başlangıç saatlerine 



hava muhalefeti vb.durumlardan dolayı değişmedikçe bağlı 

kalınacaktır.Takımlar start zamanından 5 dakika önce hazırlıklarını 

tamamlamış bir şekilde suda hazır bulunmaları gerekmektedir.Davulcuların 

kule hakeminin bayrağını takip etmeleri ve ekibini yönlendirmeleri 

gerekmektedir. 

12.Çıkış komutu hakem kulesinden hem ses hem de bayrak ile verilecektir. 

13.Her takım yarışma listesinde takım kaptanını belirtmek 

zorundadır.Organizasyonun takımlar ile olan tüm iletişimi takım kaptanları 

aracılığıyla yapılacaktır. 

14.Yarışlarda alt yaş sınırı 15'dir.(15 yaş üstü olanlar yarışabilir.) 

15.18 yaşından küçükler için veli izni gerekmektedir. 

16.Kendi istek ve arzumla katılıyorum belgelerini takım kaptanlarına vermek 

zorundadırlar. 

17.Takımların ekip başvuru listelerinin asıllarını, yarışmadan önce Yarışma 

Tertip Kuruluna elden teslim etmesi gerekmektedir. 

18.Yarışma programı katılacak takım sayısına göre organizasyon toplantısı 

esnasında gruplar ve seriler belirlenecek ve yarış günü ekiplere anons ile 

duyurulacaktır.Yarış mesafesi, parkur sayıları ve yarışma programı hava 

şartları ve diğer sebeplere bağlı olarak yarışma tertip kurulu tarafından 

değiştirilebilir. 

19.Her ekip parkur(tekne)numarasını panodan takip ederek,yarışından 15 

dakika önce kendi iniş iskelesinin önünde yerini almak zorundadır. 

20.Yarışını tamamlayan ekipler can yeleklerini ve küreklerini iskeledeki 

görevlilere teslim etmek zorundadır. 

21.Takımlar tekneye bindikleri andan itibaren dümencinin yönlendirme ile 

ilgili komutlarına uymak zorundadır. 

22.Yarışlardan 1 gün önce sporcuların parkuru tanıması açısından ekipler suya 

inerek antrenman yapabilecektir.Ancak bununla ilgili bilginin önceden 

organizasyona bildirilmesi gerekmektedir. 

 

 

 

Tüm Kulüplere ,Hakemlere, Antrenörlere ve Sporculara başarılar dilerim. 
 

                                ŞÜKRÜ SÖZEN                                                                                                                             
MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANI 



 


