GLOBAL OCEANMAN YARIŞ KURALLARI
1. GENEL KURALLAR
a. Yarışma kurallarının tüm yönleri ile tam olarak anlamak katılımcının
sorumluluğundadır.
b. Kaydını gerçekleştiren yüzücü, burada açıklanan global OCEANMAN genel kural ve
yönetmelikleri ile tüm şart ve koşullarını kabul eder.
c. Her bir yüzücü, kendisinin fiziksel durumunun iyi olduğunu ve kayıt oldukları
mesafeyi tamamlayabilecek yeterli kapasitede olmaktan sorumludur.
d. Doping kesinlikle yasaktır. Kayıt ile birlikte, her bir yüzücü tüm etkinlik için zorunlu
anti-doping kurallarını kabul eder. Kayıt sırasında, her katılımcı, sporcu sağlığının
korunmasını düzenleyen ve spor etkinliklerinde dopingle mücadeleyi düzenleyen
tüm yerel ve uluslararası ilgili kanunlara uygun davranacağını, etkinliğin öncesinde
veya sonrasında ihlal etmeyeceğini kabul ve beyan eder.
e. Katılımcılar her zaman yarış yetkilileri ve kamu yetkililerinin yönlendirme ve
talimatlarını takip etmek ve uymak zorundadır.
f. Yarış yetkilileri herhangi bir katılımcıyı diskalifiye etme yetkisine sahiptir. Sağlık
personeli ve / veya yarış teknik direktörü, ciddi bir yaralanma veya ölüm riski
olmaksızın, fiziki olarak devam edemeyen bir yarışmacının yarışı bırakması
konusunda azami ve kesin karar yetkisine sahiptir. Yarış esnasında tıbbi destek
görmüş yüzücü diskalifiye edilir. Herhangi bir yarışmacı herhangi bir zamanda
yarıştan çekilmeye karar verirse, kararını bitiş noktasında bulunan yetkililere
bildirme ve zaman çipini derhal teslim etme sorumluluğu kendisine aittir.
g. OCEANMAN yarışları esnasında arkadaş, akraba, antrenör ve destekçilerden bireysel
destek alınmasına izin verilmez. Tüm yarışmacılar, herhangi bir yardım girişimini
kabul edemezler. Aksi takdirde yarışmacı diskalifiye edilmiş olur.
h. Etkinliğin temel prensipleri kurallara uyum ve adaletli yarışmaktır. Bir avantaj elde
etmek amacıyla kuralları ihmal etmek yasaktır. Rakiplerin başkalarını engellemesine
veya tehlikeye atmasına ve yarış rotasını engellemesine izin verilmez. Tüm
yarışmacılar rakiplerine, gönüllülere, hakemlere ve sağlık görevlilerine karşı nazik
olmalıdır. Yarışmacılar çevreye saygılı olmalı ve kirliliği önlemelidir.
i. Bu kurallarda yer almayan konular için, RFEN tarafından onaylanan 2013-2017 açık
su yüzme kuralları geçerli olacaktır.
2. ETKİNLİK TİPLERİ VE START’LAR
a. ETKİNLİK TİPLERİ :
Yüzücüler, aşağıdaki disiplinlerden bir veya birkaçına katılabilirler.
1. OCEANMAN: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 10 km'lik mesafeyi
kapsar.
2. HALF OCEANMAN: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 5 km'lik
mesafe oluşturur.

3. OCEANMAN SPRINT: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 1,5 km'lik
mesafe oluşturur.
4. OCEANKIDS: 500 m mesafeyi kapsar. Zaman çipi takılmaz, yarış değildir,
derecelendirme yapılmaz
5. OCEANTEAM: Takım yarış mesafesi 3x500m’dir. Takım, 3 yüzücüden oluşur.
Üç kategoriden oluşmaktadır. (Erkekler, Kadınlar ve Karışık takımlar)
b. START
Her bir mesafe için ortak tek bir başlangıç noktası vardır.
OceanKids yarışı, iki yaş grubunda (7 ila 10 ve 11 ila 14 yaşlarında) iki ayrı start
ile gerçekleştirilecektir.
3. KATEGORİLER VE ÖDÜLLER
HALF OCEANMAN ve OCEANMAN mesafelerinde katılımcının yaşını ve cinsiyetini
dikkate alarak farklı kategoriler yapılmıştır.
18 yaşın altındaki yarışmacıların start kitleri ebeveyn veya veli yetkilendirmesi
yapılmış kimselere verilir.
Genel Klasman Sonuçları aşağıdaki gibi olacaktır :
Oceanman - İlk 3 Erkek / Kadın
Half Oceanman - İlk 3 Erkek / Kadın
Oceanman Sprint – İlk 3 Erkek / Kadın
Genel Klasmanda ödül verilen yüzücülere, ayrıca Yaş Grubu kategorisinde herhangi
bir ödül verilmez.
A. Kategoriler
1.- OCEANMAN

Kategori
Junior 16-19
Master 20 – 29
Master 30 – 39
Master 40 – 49
Master 50 – 59
Master +60
Paralimpik

OCEANMAN (ERKEK - KADIN)
Yaş Grubu
Amatör Yüzücüler 2003-2000 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1999-1990 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1989-1980 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1979-1970 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1969-1960 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1959 ve üzeri doğumlular
Amatör Yüzücüler Bedensel engeli 33% ve üzeri olan amatör yüzücüler

2.- HALF OCEANMAN

Kategori
Junior 14-19
Master 20 – 29
Master 30 – 39
Master 40 – 49
Master 50 – 59
Master +60
Paralimpik

HALF OCEANMAN (ERKEK - KADIN)
Yaş Grubu
Amatör Yüzücüler 2005-2000 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1999-1990 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1989-1980 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1979-1970 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1969-1960 doğumlular
Amatör Yüzücüler 1959 ve üzeri doğumlular
Amatör Yüzücüler Bedensel engeli 33% ve üzeri olan amatör yüzücüler

3. – OCEANMAN SPRINT

Kategori
GENEL KLASMAN

OCEANMAN SPRINT (ERKEK - KADIN)
Yaş Grubu
10 yaş ve üzeri tüm yaş grupları

4.- OCEANKIDS

Kategori
KATEGORİ DIŞI

OCEANKIDS
Yaş Grubu
Amatör Yüzücüler 7-14 yaşları arası (2012-2005 doğumlular)

5.- OCEANTEAM
OCEANTEAM
Kategori
Yaş Grubu
Erkek / Kadın / Amatör Yüzücüler 12 yaş ve üzeri (2002 ve üzeri doğumlular)
Karışık

Takım yarışlarında tek çip kullanılacak ve takım üyeleri kendi etabının sonunda çipi çıkarıp takım
arkadaşına verecektir.
B. Ödüller
OCEANMAN & HALF OCEANMAN
Genel Klasman sıralanması şu şekilde olacaktır :
Oceanman - İlk 3 genel erkek ve kadın
Half Oceanman - İlk 3 genel erkek ve kadın
Oceanman Sprint - İlk 3 genel erkek ve kadın
Etkinliğin sonunda her kategoride genel klasman ilk üç erkek ve kadına Genel Klasman
derece plaketi verilecektir.
Genel Klasmanda dereceye giren yüzücüler, yaş grupları kategorisinde ödül almazlar.
Etkinliği tamamlayan tüm yarışmacılara Finisher madalyası verilecektir.

OCEANKIDS
Tüm katılımcılara Finisher madalyası verilecektir.
OCEANTEAM
Her kategoride Genel Klasman ilk üç takımına Genel Klasman derece plaketi verilecektir.
(erkek, kadın ve karışık)
4. DÜNYA ŞAMPİYONASINA KATILIM HAKKI (SLOT) KAZANILMASI
Sezon sonunda düzenlenecek olan OCEANMAN & HALF OCEANMAN Dünya Şampiyonası yarışlarına
katılım hakkı (slot) kazanabilmek için sezon boyunca düzenlenen etkinliklerden en az birinde
aşağıdaki koşulları yerine getirmek gerekmektedir.
75'den az yüzücü ile yapılan etkinlikler :
Yaş Grubu başına 3, Paralimpik Kategorisi için 1 slot verilecektir.
76-150 arası yüzücü ile yapılan etkinlikler :
Yaş Grubu başına 5, Paralimpik Kategorisi için 2 slot verilecektir.
151-250 arası yüzücü ile yapılan etkinlikler :
Yaş Grubu başına 7, Paralimpik Kategorisi için 2 slot verilecektir.
251 ve üzeri yüzücü ile yapılan etkinlikler :
Yaş Grubu başına 10, Paralimpik Kategorisi için 3 slot verilecektir.

Kategori Başına belirlenmiş Katılım Hakları :

Katılımcı Sayısı
Kategoriler
Junior ( 16-19 )
Master 20 – 29
Master 30 – 39
Master 40 – 49
Master 50 – 59
Master + 60
Paralimpik

OCEANMAN (ERKEK-KADIN)
0-75
76-150
Slots
Slots
3 Slots
5 Slots
3 Slots
5 Slots
3 Slots
5 Slots
3 Slots
5 Slots
3 Slots
5 Slots
3 Slots
5 Slots
1 Slot
2 Slots

151-250
Slots
7 Slots
7 Slots
7 Slots
7 Slots
7 Slots
7 Slots
2 Slots

+250
Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
3 Slots

Katılımcı Sayısı
Kategoriler
Junior 14 - 19
Master 20 – 29
Master 30 – 39
Master 40 – 49
Master 50 – 59
Master + 60
Paralimpik

HALF OCEANMAN (ERKEK-KADIN)
0-75
76-150
151-250
Slots
Slots
Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
3 Slots
5 Slots
7 Slots
1 Slot
2 Slots
2 Slots

+250
Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
10 Slots
3 Slots

Daha önce başka bir OCEANMAN etkinliğinde slot kazanmış olan yüzücüler atlanarak, hemen
arkasından gelen yüzücüye slot hakkı tanınacaktır.
Dünya Şampiyonası etkinliğinde ayrıca, slot kazanmamış yüzücülere açık olarak aynı mesafe ve
rotada yarışlar düzenlenecektir. Ancak, bu açık olarak düzenlenen yarışlarda derece alanlar, Dünya
Şampiyonası derecelendirmelerinde anılmayacaklar, slot kazanarak katılanlar ile beraber
değerlendirilmeyeceklerdir.
OCEANMAN & HALF OCEANMAN mesafelerinde iki farklı genel klasman ve sınıflama olacaktır.
Birinci sınıflandırma, Dünya Şampiyonasına slot kazanarak katılan yüzücüler tarafından elde edilen
sonuçları detaylandıracaktır. İkinci sınıflandırma ise, tüm yüzücülere açık olarak düzenlenen yarışta
elde edilen sonuçları detaylandıracaktır.
Dünya Şampiyonası için slot alarak yarışan yarışmacılar, yüzme bonelerinin rengiyle ayrılacaklar ve
start saati farklı olacaktır.
OCEANMAN & HALF OCEANMAN'da aşağıdaki sıraya göre (sadece Dünya Şampiyonası) farklı start
saatleri olacaktır.
Oceanman, ön elemeleri olmaksızın kendi elçilerini Dünya Şampiyonasına davet etme hakkını saklı
tutar.
OCEANMAN
1. Dünya Şampiyonluğu için sınıflandırılmış Erkek yüzücüler.
2. Dünya Şampiyonluğu için sınıflandırılmış Kadın yüzücüler.
4. Açık katılım ile satar alan Erkek / Kadın karışık grup
HALF OCEANMAN
1. Dünya Şampiyonluğu için sınıflandırılmış Erkek yüzücüler.
2. Dünya Şampiyonluğu için sınıflandırılmış Kadın yüzücüler.
4. Açık katılım ile satar alan Erkek / Kadın karışık grup

5. WETSUIT KULLANIMI
Tüm etkinliklerde wetsuits giyilmesi, su sıcaklığına bağlı olarak düzenlenecektir.
Temperature
24 ºC’den düşük sıcaklıklarda
24 ºC ve üzeri sıcaklıklarda
18 ºC ve altı sıcaklıklarda

Wetsuit kullanımı serbesttir
Wetsuit kullanımı yasaktır
Wetsuit kullanımı zorunldur

Yukarıda belirlenmiş şartlara uymayan yarışmacılaın start almasına izin verilmeyecek ve ücretleri
iade edilmeyecektir. Sonuçlarda DQ olarak görünecektir.
Wetsuits giyilmiş olması veya giyilmemiş olması, Dünya Şampiyonasına slot kazanım haklarını
değiştirmez
Wetsuit'e izin verilmediğinde, her türlü neopren veya poliüretandan yapılmış tüm mayolar
tamamen yasaktır. (jammers dahil).
20ºC’den düşük sıcaklıklarda, termal yüzü başlıkları, eldivenlerin ve yüzücü patiklerinin kullanılması
serbesttir.
6. EKİPMAN KULLANIMI
Aşağıda yarış sırasında izin verilen ekipmanlar açıklanmıştır :
- Bone ile yüzmek zorunludur. Organizatör tarafından verilecektir..
- TÜM Oceanman Mesafeleri için Güvenlik Balonu (Swim Buoy) kullanılması zorunludur. Herhangi
bir olumsuzluğu önlemek için balonlar görünür olmalı ve yüzen olmalıdır. Kullanılan Güvenlik
Balonları genel standartlara uyumlu olmalıdır. Hakemler, yüzücünün balonlarını denetler. Uygunsuz
olduğu tespit edilen balonlarla start alınamaz.
- Güvenlik Balonu olmadan bitiş çizgisini geçmek diskalifiye sebebi olacaktır.
- Tüm yarışlarda yüzme gözlüğü zorunludur.
- Wetsuit veya mayo ile katılım zorunludur. (WETSUIT KULLANIMI bölümüne bakınız). Avantaj
sağlamak amacıya çift kat wetsuits kullanılması yasaktır.
- Yarış boyunca zaman çipleri giyili olmalıdır. Yarış esnasında kaybolan çiplerin yüzücü tarafından
bitiş çizgisinde görevlilere bildirilmesi zorunludur. Yüzücü, organizatörün uygun veya gerekli bulması
durumunda şirketi belirteceği çip bedelini ödemekle sorumludur. Yarış öncesi teknik toplantı
sırasında çipin nasıl ve nerede giyileceğini gösterilecektir.
- Yarış numarası, yüzücünün vücudunun sol kısmına yapıştırılacaktır. Numaralar, organizatörler
tarafından sağlanacak ve teknik toplantıda uygulaması hakkında bilgi verilecektir.

- Su müzik çalarları veya benzer cihazlar hariç, saat, kalp atış hızı monitörü, GPS’li saatler gibi
elektronik cihazların kullanımına izin verilir. Aykırı davranan yüzücüler, hakemler tarafından
diskalifiye edilir.
- Yüzdürmeye yardımcı olabilecek herhangi bir ekipman ya da malzemenin kullanımına izin verilmez
(örneğin, çekme-şamandıralar, kürekler, eldivenler, yüzgeçler, palet vb.)
7. YARIŞTAN TERKE ZORLAMAK
Hakemler, yüzücünün güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli gördükleri yarışmacıyı sudan almaya ve
yarışı terk ettirmeye tam yetkilidir. Yarışmacı buna itiraz edemez.
Sudan çekme ve yarışı terk ettirme aşağıdaki durumlarda gerçekleşir:
•
•
•
•
•
•
•

Yüzücüler önceden belirlenmiş olan zaman sınırlarını aşması halinde.
Yüzücünün güvenliğini tehlikeye atan olumsuz hava koşullarında.
Yüzücünün dehidrasyon, hipotermi, bitkinlik belirtileri göstermesi halinde.
Şiddetli akıntı gibi son derece yavaş tempoya sebep veren veya katılımcının iyi fiziksel
koşullarda yüzmesini engelleyen başka unsurların gerçekleşmesi durumunda.
Yüzücünün güvenlik kurallarına ve organizatör tarafından belirlenen düzenlemelere
uymaması.
Yüzücünün ısrarla parkur dışına çıkıyor olması.
Diğer yüzücülerin yüzmesine engel olacak şekilde davranışlar ve eylemlerde bulunulması.

8. KAYIT
Kayıt, kişiseldir ve devredilemez. Açıklanmış olan kural ve düzenlemeler ile satın alma hüküm ve
koşullarındaki tüm maddeler yüzücü tarafından kayıt ile birlikte kabul edilir. Tüm ücretler
www.oceanman-openwater.com sitesindeki “Kayıt” bölümünde listelenir ve çevrimiçi ödeme
sistemi kullanılarak gerçekleşir.
Bir katılımcının bir etkinliğe katılamaması durumunda, kendi katılım haklarını başka bir kişiye
devredemez.
Kayıtlı yüzücüler, kişisel bilgileri harici herhangi bir bölümünde değişiklik yapabileceklerdir.
Yüzücüler, ücret ödeyip kaydını gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki unsurları talep edebilir;
Yarış mesafesinde Yükseltme veya Düşürme değişikliği yapılması. Değişiklik işlem ücreti 5 € alınır.
Yükseltmede kayıt ücreti farkı alınır. Düşürme de ise fark iadesi yoktur.
Kayıt kapanış tarihinden 30 gün öncesinde ücret iadesi yapılır. Kayıt İptal ücreti 10 € alınarak, geri
kalan tutar iade edilir.
Olumsuz hava koşulları veya organizasyonun kontrolünün dışında kalan herhangi bir diğer mücbir
sebeple (denizanası salgını, yüzmeye engel güçlü akıntılar, yüksek rüzgarlarlar ve fırtına, vb.)
organizasyon komitesi, güvenlik nedenleriyle yarış parkurlarında değiştirme veya iptal etme hakkını
saklı tutar. Yukarıda açıklanan koşullar altında, kayıt ücretlerinin geri iadesi yoktur.

Kayıt ücretleri şunları içerir:
· Yarışmaya katılma hakkı (hava şartlarının izin verdiği sürece).
· Kaza ve Risk Sigortası
· Yarışma öncesi, sırasında ve sonrasında her türlü yardım ve destek
· Yarış sırasında ve sonrasında beslenme
· Çip ile Sınıflandırma ve Zamanlama
. Başlangıç kiti
. Yarış öncesi ve sonrasında Makarna Partisi
Oceanman'a kayıtlı yüzücüler, kayıt bittikten en geç bir gün sonra Oceanman ve TR Challenges web
sitelerinde yayınlanacaktır.
9. KATILIM VE KAZA & RİSK SİGORTASI
Tüm katılımcılar en uygun sağlık koşullarında olduklarını kabul ederler ve kit tesliminde
feragatname ile bunu yazılı olarak beyan ederler. Bu nedenle yüzücüler, kendi riskleri ve kendi
sorumlulukları dahilinde katılmayı kabul ederler.
Federasyonlu ya da olmayan ve2001 yılından sonra doğan herhangi bir uyruklu sporcu, kendi özgür
iradesi ile katılmaya hak kazanır. (Yarışma 18 yaşından büyük çocuklar için önerilir.) 18 yaşın
altındaki katılımcılar, anne-babaların veya velilerin, izni ile katılabilirler. İmzalı yetkilendirme belgesi
olmadan 18 yaşı altında hiçbir yüzücü yarışa katılamaz. Yetkilendirme belgeleri kit dağıtım sırasında
alınacaktır.
Mesafelere katılmak için minimum yaş:
OCEANMAN
En az 16 yaşında olmalıdır.
HALF OCEANMAN
En az 14 yaşında olmalıdır.
OCEANMAN SPRINT
En az 10 yaşında olmalıdır.
OCEANKIDS
En az 7, en çok 14 yaşında olmalıdır.
OCEANTEAM
En az 12 yaşında olmalıdır.
Bitiş çizgisine ulaşmak için zaman limitleri:
- OCEANMAN
4 saat 30 dakika
- HALF OCEANMAN 2 saat 30 dakika
- OCEANMAN SPRINT 1 saat 30 dakika
Yürürlükteki yerel mevzuata uygun olarak organizatör, tüm katılımcıları ve tüm mesafeleri kapsayan
Kaza ve Risk sigortası yapacaktır.

10. GÜVENLİK
Karada ve denizde çok geniş bir güvenlik operasyonu sağlanacaktır.
Yarışma süresince yüzücüleri parkur boyunca takip edecek motorlu tekneler ve kanolar tarafından
izlenecektir.
Denizde ve karada tıbbi ekip ve ambulanslar bulunacaktır.
Organizasyon tıbbi ekibi, risk altında gördükleri herhangi bir yarışmacıyı yarıştan geri çekmeye ve
terke yetkili olacaktır.
11. HAKEMLER
Oceanman yarışları bir Hakem Komitesi tarafından yönetilecektir.
Dönüş şamandıralarında, start/finiş çizgisinde ve parkur boyunca yarışı yakından takip ve kontrol
eden hakemler olacaktır.
Hakemler yarışmacıları aşağıdaki durumlarda diskalifiye etme yetkisindedir:
• Parkur dışına çıkılması
• Şamandıraları doğru şekilde takip etmemesi
• Anti Sportif davranışlar sergilemek
• Görevlilerin talimatlarını takip etmemek
Yarışmacının geçici sonuçların yayınlanmasından sonra 30'ar dakikalık bir sürede içerisinde itiraz
etme hakkı vardır. Geçici sonuçlar açıklandıktan sonra 1 saat içinde itirazlar değerlendirilecek ve
daha sonra Final sonuçları açıklanacaktır. Daha sonrasında hiçbir değişikliğe izin verilmeyecektir.
Bu talimatlar Yarış brifingi sırasında açıklanacak ve özetlenecektir.
12. BESLENME NOKTALARI
Organizasyon, yarış boyunca ve her yarış sonunda yüzücüler için beslenme noktaları sağlayacaktır.
Beslenme noktaları düzgün bir şekilde işaretlenecek, görünür olacak ve kesin konumları teknik
brifing sırasında açıklanacaktır.
Bir beslenme noktasında durup durmayacağına karar vermek katılımcıya kalmıştır. Beslenme
noktalarına tutunup dinlenmek serbesttir. Ancak sudan dışarı çıkan sporcu diskalifiye edilecektir.
13. PARKURDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
Olumsuz hava koşulları durumunda, organizatör parkurda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

14. KİŞİSEL VERİLER
Kayıtla birlikte aşağıda açıklananlar katılımcı tarafından kabul edilmiş sayılır :
Yarışma için kayıt sırasında veya ilgili web sitelerinde başka herhangi bir kişisel veri toplama
kanalıyla tarafınızca sağlanan tüm bilgiler yarış kayıt sitesinin güvenli ve gizli bir veri tabanına dahil
edilmiştir. Bu veri tabanının yönetiminden yarış kayıt şirketi sorumludur.
Bu veri toplama işleminin temel amacı, yarış sürecinin sağlıklı şekilde yönetimi, olası değişikliklerin
bildirilmesi veya OCEANMAN ile ilgili ürünlerin tanıtımı ve / veya tanıtımının yapılmasından başka
bir şey değildir. Bu sebepten dolayı, açık ve sportif hedefleri olan tanıtım ve ticari amaçlarla,
katılımcılar kayıtla ile birlikte, kendilerinin, yakınlarının ve ailelerinin, fotoğraflarının ve
görüntülerinin çekilip, çoğaltılması ve organizatör tarafından kullanılması için onay verir.
Onayınızı iptal etmek istediğiniz takdirde, Yarış kayıt şirketine ve organizatöre yazılı olarak iptal
talebinde bulunmaları gerekmektedir. Bu sayede, kişisel verilerinizi kısmen veya tamamen silebilir
veya verdiğiniz yetkiyi iptal edebilirsiniz.
Bu şampiyonanın her bir yerinde, bu genel yönetmelik, her ev sahibi ülkenin yerel mevzuatına
uygun olarak özel değişiklikler içerebilir.

