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OCEANMAN RULES 2020
Competition Regulations

1. General
a. It is the participant’s responsibility to understand all aspects of the competition rules.
b. With his/her registration, the swimmer accepts the general global OCEANMAN rules
and regulations and accepts the terms and conditions.
c. Each swimmer is responsible to compete in good physical condition, and with
sufficient training to undertake the distance in which they registered to.
d. Doping is strictly prohibited. At the time of registration, each participant accepts the
obligatory rules for the entire event and agrees/declares that he/she will act in
accordance to all national and international laws governing the protection of athletes’
health before, during and after the event.
e. Participants are obliged to follow the indications and instructions of race officials and
public authorities at all times.
f. Race officials have the authority to disqualify any participant. Medical staff and/or the
race technical director have the maximum and final decision on the withdrawal of a
competitor given if he/she is deemed physically incapable of continuing the race
without the risk of serious injuries or death. Medical transportation by any swimmer
imposes disqualification. If any competitor decides to withdraw from the race at any
time, it is his/her responsibility to report his/her decision to the information point
located at the finish area and hand in his/her number and/or timing chip immediately.
g. Individual support from friends, relatives, coaches and supporters during the course
of OCEANMAN races is not permitted. All competitors have the obligation to decline
immediately any attempt of assistance. Otherwise, the competitor will be subject to a
warning or even disqualification.
h. The basic principles of the event are fairness and compliance of the rules and
regulations. It is prohibited to neglect the rules with an intention to take an
advantage. Competitors are not allowed to impede or endanger others and hinder the
course of the race. Competitors must be polite to other competitors, volunteers,
referees and medical staff. Competitors must respect the environment and avoid
pollution.
i. For matters not covered in these rules, we will contemplate as reference our
competition referees’ decisions established in each venue of Oceanman Circuit. They
will be the only ones assigned to deliver and apply the decisions of these regulations.
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2. Modalities & Flag Off
2.1 Modalities
Swimmers can participate in one or several of the following disciplines as long as they are
compatible.
1. OCEANMAN 10K: Comprises 10K. Individual competition, competitive, timed,
classifying.
2. OCEANMAN 5K: Comprises 5K. Individual competition, competitive, timed,
classifying.
3. OCEANMAN 2K: Comprises 2K. Individual competition, competitive, timed,
classifying.
4. OCEANKIDS: Comprises 500m. Individual competition, non-competitive, not timed
and no classifying.
5. OCEANTEAM: Relay race distance 3x750m. Team competition (3 swimmers teams),
timed and classifying. Three categories (Men’s, Women’s and Mixed teams)

2.2. Flag Off
There is one starting point for each of the distances, i.e. there will be five starts: Oceanman
10K, Oceanman 5K, Oceanman 2K, Oceanteam and Oceankids.
The departures in Oceankids race will be carried out in two age groups (7 to 10 years-old
and 11 to 14 years-old):

3. Categories
In Oceanman 10K and Oceanman 5K, distances will be different categories considering the
participant’s age and gender. Competitors under the age of 18 must present parental or
guardian authorization to collect race numbers & timing chips.
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3.1 OCEANMAN 10K
OCEANMAN 10K (MALE-FEMALE)
Category

Age Range

Junior

Amateur swimmers from 16 to 19 years of age.

Master 20-29

Amateur swimmers from 20 to 29 years of age.

Master 30-39

Amateur swimmers from 30 to 39 years of age.

Master 40-49

Amateur swimmers from 40 to 49 years of age.

Master 50-59

Amateur swimmers from 50 to 59 years of age.

Master 60+

Amateur swimmers from 60 years of age.

Inspiration

Amateur swimmers with a degree of disability greater
than 33%.

**According to Turkish Swimming Federation, swimmers who are aged 70 and above are not
allowed to participate in the 10K course.

3.2 OCEANMAN 5K
OCEANMAN 5K (MALE - FEMALE)
Category

Age Range

Junior

Amateur swimmers from 14 to 19 years of age.

Master 20-29

Amateur swimmers from 20 to 29 years of age.

Master 30-39

Amateur swimmers from 30 to 39 years of age.

Master 40-49

Amateur swimmers from 40 to 49 years of age.

Master 50-59

Amateur swimmers from 50 to 59 years of age.

Master 60+

Amateur swimmers from 60 years of age.

Inspiration

Amateur swimmers with a degree of disability greater
than 33%.
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3.3. OCEANMAN 2K
SPRINT (MALE-FEMALE)
Category

Age Range

General

Swimmers of all age groups from 10 years of age.

3.4 OCEANKIDS
OCEANKIDS
Category

Age Range

Non-Categorical

Amateur swimmers from 7 to 14 years old.

3.5 OCEANTEAM
OCEANTEAM
Category

Age Range

Male / Female / Mixed

Amateur swimmers from 12 years of age.

A delimited relay area will be designated, where the chip will be delivered among swimmers
of the same team. There will be a unique category, distinguishing mixed, men’s and
women’s teams.

4. Awards
4.1 Venue Awards
Oceanman 10K
Top 3 qualifying overall male and female
Top 3 qualifying age group (categories) male and female
All competitors who complete the event will be awarded a Finisher medal.
Oceanman 5K
Top 3 qualifying overall male and female
Top 3 qualifying age group (categories) male and female
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All competitors who complete the event will be awarded a Finisher medal.

Oceanman 2K
Top 3 qualifying overall male and female
Top 3 qualifying age group (categories) male and female
All competitors who complete the event will be awarded a Finisher medal.
Oceankids
All swimmers who complete the event will be awarded a Finisher medal.
Oceanteam
Top 3 qualifying male/female and mix teams
All competitors who complete the event will be awarded a Finisher medal.

4.2 Final Worlds Championship and Final Awards
Oceanman 10K & Oceanman 5K distances only.
Oceanman 10K - Top 3 positions Overall Male and Female
Oceanman 5K - Top 3 positions Overall Male and Female
Top 3 of all age group categories will be awarded with medals.
All competitors who complete the event will be awarded a Finisher medal.
Is expected to allocate cash awards for the Final World Championship.

5. World Championship Qualifying Slots
This event offers an opportunity to get a slot for Oceanman 10K and Oceanman 5K World
Final Championship. Qualifying slots will be provided as follow;
Events until 250 swimmers per distance.
Will be given 10 Slots per Age Group. 3 Slot for Inspiration Category.
Events with more than 250 swimmers per distance.
Will be given 20 Slots per Age Group. 5 Slot for Inspiration Category.
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Slots per Category:
OCEANMAN (MALE-FEMALE)
Total Participants

0-250

250+

Categories

Slots

Slots

Junior (16-19)

10 slots

20 slots

Master 20-29

10 slots

20 slots

Master 30-39

10 slots

20 slots

Master 40-49

10 slots

20 slots

Master 50-59

10 slots

20 slots

Master 60+

10 slots

20 slots

Inspiration

3 slots

5 slots

These charts show the slots that OCEANMAN 10K & OCEANMAN 5K offers to top age
group swimmers, for the Final World Championship.
All swimmers already classified in another OCEANMAN event will be jumped, providing their
places to the final to the following categories in each qualifying event.
To participate in the Oceanman World Championship, it is only necessary to classify in ONE
of the qualifying races. In NO CASE it is necessary to participate in all of the competitions of
the Oceanman circuit.
Participation in the final competition venue will be open to swimmers without previous
classification. These swimmers will follow the same course in the Oceanman 10K &
Oceanman 5K distances but will not be eligible for the victory of the World Championship.
There will be two different classifications in both OCEANMAN 10K & OCEANMAN 5K
distances.
A) The first classification will detail the results obtained by the swimmers participating in
the World Championship.
B) The second classification will detail the results obtained by swimmers without
previous classification for the World Championship.
Competitors competing for the World Championship will be uniquely distinguished by the
colour of their swim caps.
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There will be one-minute delay between each start in both OCEANMAN 10K & OCEANMAN
5K and in the following order (only World Championship).
Oceanman reserves the right to invite their own ambassadors to the World Championship
without prior qualification.
FLAG OFF ORDER
OCEANMAN 10K
1. Age Group classified for the World Champ. (Male)
2. Age Group classified for the World Champ. (Female)
3. Age Grouğs NON classified for the World Champ, it will be cladded OPEN. (Male &
Female)
OCEANMAN 5K
1. Age Group classified for the World Champ. (Male)
2. Age Group classified for the World Champ. (Female)
3. Age Grouğs NON classified for the World Champ, it will be cladded OPEN. (Male &
Female)

6. Use of Wetsuit
The use of wetsuits in all OCEANMAN distances (OCEANMAN 10K, 5K, 2K, OCEANKIDS,
OCEANTEAM) will be regulated depending on water temperature.
Temperature
Less than 18℃ - mandatory use of wetsuit
Between 18℃ and 24℃ - the use of wetsuit is allowed
More than 24℃ - the use of wetsuit is not allowed
Rule to be taken into account for the application of the non-use of wetsuit.
Only the wetsuit will be authorized, if the water temperature is not below 18℃, not allowing
any swimmer without a wetsuit to participate in any of the event distances.
Is Responsibility of the swimmers registered for the competition;
*Competitors not wearing wetsuits will still be eligible for opting to the category classification
and classification to the World Championship.
Swimmers who do not want to use wetsuit when temperature is under 24℃ are allowed
(meanwhile temperature never reaches under 18℃, which no swimmer will be allowed to get
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in the water without wetsuit). Be advised that you will be swimming in disadvantage against
wetsuit users.
*If any participant decides to swim with wetsuit with temperatures above 24℃ when wetsuit
is not allowed, it will be shown in the results as DQ.
*All swimsuits made of any kind of neoprene or polyurethane are totally forbidden when
wetsuit is not allowed. (jammers included).
*The use of swim caps, gloves and wetsuit booties will be permitted with water temperature
below 20℃.

7. Attire
Below you can find a list of permitted equipment during the race.
● Swim cap provided by the organization.
● Use of Safety buoy will be compulsory for ALL OCEANMAN DISTANCES. The
buoys have to be visible and homologated in order to avoid any incident.
● Will be a disqualification reason crossing the finishing line without the safety buoy.
● Goggles are obligatory during all races.
● Wetsuit or swimsuit (refer to section:Use of Wetsuit). It is prohibited to use two
wetsuits.
● Timing chips must be worn throughout the race. In case it is lost, the participant must
inform the timekeeper company at the finish line. The swimmer will have to reimburse
the equivalent value of the device if the company finds it appropriate or necessary.
The organizers will indicate how and where to wear the chip during the technical
briefing.
● The race number must be visible on the exterior part of the swimmer’s right hand at
all times. The race number will be provided by or drawn by the organizers.
● The use of electronic devices, such as watches, heart rate monitors, water GPS are
allowed, excluding aquatic music players or similar devices. If a swimmer neglects
this rule, he/she will be disqualified by the judges. Participants can be disqualified
from the competition by the official judges for neglecting any part of any regulation.
● It’s not permitted to use any equipment or materials that aid swimmer’s propulsion or
flotation (e.g. pull-buoys, paddles, gloves, fins etc.) The use of the equipment is
limited to participants who have express approval from the organization with justified
reasons.
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8. Events
If the organizers consider it necessary to withdraw any participant from the competition to
ensure his/her safety, they will be entitled to do so.
The withdrawal procedure takes place in the event of the following circumstances:
● Whenever the swimmer exceeds the time limits.
● Adverse weather conditions that endanger swimmer’s safety.
● Whenever the swimmers show signs of dehydration, hypothermia, extreme fatigue.
● Extremely slow pace or any other sign that prevents the participant swimming in good
physical conditions.
● Swimmers who do not respect the safety limits and the regulations established by the
organization. Swimmers should follow the indications and guidelines of the technical
team at all times.
● When swimmers do a safety gesture of emergency, beating one or both arms.
● Stand up paddle boarders and boat escorts will monitor the health and safety of the
swimmers and will report to the technical team.

9. Registrations
Registration is personal and non-transferable and implies acceptance of all the articles in the
present rules and regulations as well as the purchase terms and conditions. All fees are
listed in the Registration section of the www.oceanman-openwater.com website and can be
processed using the online payment system.
If a participant is unable to attend the event, the participant cannot transfer his/her rights of
participation to another person. In any case there will be a refund because of this
circumstance.
You can request the refund of the registration or contracted services or products purchased,
in the registration platform, within the first 30 days from your registration is confirmed. No
refunds will be made under any circumstances, even within 30 days, when less than 20 days
remain before the competition is held.
From the Rockthesport.com registration platform in the Check Registration section, you can
modify distance, club, address, telephone, add products for sale and merchandising at any
time while the registration for the event is open or more than 7 days are missing for the
celebration of the event.
Registration fees include:
● The right to participate in the competition (provided the weather conditions permit it)
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●
●
●
●
●

Accident Insurance
Assistance during and after the race
Feed (liquid & solid) during and after the race
Classification & Timing with Chip
Race Pack/Kit

Swimmers who are registered to Oceanman will be listed on the Oceanman website the day
after the registration closes.

10. Participation & Insurance
All participants declare to be in optimal health conditions and to their knowledge have no
reason which would prevent them from taking part in the OCEANMAN competition. For this
reason, swimmers accept to participate at their own risk and under their own responsibility.
Athletes of any nationality, federated or not, and born in 2002 or the years before, are
eligible to participate. (Competition recommended for over 18 years of age.) Participants
under 18 year of age must provide parent’s or guardian’s consent at the race pack collection.
No swimmer under the age of consent can participate without signed authorisation.
The minimum age of participate by distances are:
● Oceanman 10K - minimum age of 16 years
● Oceanman 5K - minimum age of 14 years
● Oceanman 2K - minimum age of 10 years
● Oceankids - age range from 7 to 14 years
● Oceanteam - minimum age of 12 years

11. Cut Off Times
Time limits to reach the finishing line are:
Oceanman 10K
Following Cut Off Km time sections
Km 3 - 1h.30’
Km 6 - 3h
Km 10 - 4h.30’
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Oceanman 5K
Following Cut Off Km time sections
Km 3 - 1h.30’
Km 5 - 2h.30’
Oceanman 2K
Finish line cut off time of 1h.30’
Oceanteam
1h.45’ (the whole team)
Oceankids
1h
Under the current legislation, the organizers will hold public liability insurance and accident
insurance covering all participants and all distances.

12. Feeding Points
The organization will provide refreshment points for the swimmers during and after the
races. The refreshment points will be fully marked, and their exact locations will be indicated
during the technical briefing.
The swimmers will decide whether or not to make a stop along the route. In any case the
swimmers can take the boat to rest and recover strength, however, it is not allowed to climb
on it. If so, they will automatically be disqualified.

13. Safety
A security operation on land as sea is guaranteed.
On the day of the competition, swimmers’ safety will be monitored by motorboats and stand
up paddle boards which will follow the course.
Medical Crew and ambulances will be based both in the sea and on the land. Medial Crew
has the rights to take off the swimmers from the race as well as force quit if there is any risk.

14. Referees
Oceanman races will be directed by a Referee Committee
13

Oceanman will be regulated by a Referees Committee, represented by a technical delegate,
this committee formed by technical delegate and referee judge, will be responsible for giving
officiality to the results of the competition.
It will be the referee who has commissioners to control the swimsuits to be used, the start,
the turning buoys, the pass controls and the finish line.
Referees have the rights to disqualify swimmers in the circumstances of;
● Avoiding mandatory marking-turning buoys
● Anti-Sportive behaviour will be punished
● Not following the boat of stand up paddle board’s instructions + directions of the
organization team
● Use of forbidden gear.
After provisional results are posted, any swimmer who wants to complain has to do it in a
period of 15’ after these results are posted. Resolutions will be taken no longer than 1 hour
after provisional results are posted, then it will become Final results, and no change will be
allowed. These instructions will be explained and outlined during race briefing.
The claims may be for the following cases:
● Against the provisional results published.
● Against the performance or behaviour of another competitor.
● Against the clothing worn by another competitor.
● Against the established route.
For a claim to be answered by the referee, it must be presented in writing through the forms
offered by the referee appointed for the competition. This document is also downloadable
through the official Oceanman website in its ‘referees’ section.
For an appeal to be attended, it will be necessary to deposit 40 euros, this bond will be
returned if said appeal is successful and favorable resolution is applied to the claimant.
The decisions of the referee judge and the competition jury will be taken no later than 15’
after being presented.
Upon resolution of an appeal by the competition jury, no more claims or appeals may be
filled for the same reason.

15. Event Cancellation
The swimmer accepts this regulation after registering for the competition and therefore
accepts that the organizer of the event can, at his/her discretion, delay, modify or cancel the
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event if he/she considers that the conditions are dangerous on the day of the event. In the
situation that the event is delayed, modified or canceled for any reason including, but not
limited to, causes of force majeure or elements (including, but not limited to, wind, heavy
seas, rain, hail, hurricane), tornado, earthquake, terrorist acts, epidemics, pandemics, fire
threat, labour difficulties, interruption of work, insurrection, war, public disaster, flood,
unavoidable accident, conditions of the crossing or any other cause beyond the will of the
organizer of the event, the amount of the registration fee, nor any other expense incurred in
relation to the event will not be refunded by the organizer of the event.
In case of adverse weather conditions, the organization reserves the right to consider an
alternative cause.

16. Personal Data
After the registration, the organization informs, and participants agree to the following:
All the information provided by you at the time of registration for the competition though
related websites are incorporated into a secure and confidential database. Race registration
company is responsible for the management of this database.
The main purpose of this data collection is no other than the administration and
management of the competition, the notification of possible modifications or changes in the
calendar of the events and/or promotion of the products related to OCEANMAN. For this
reason and with a clear sporting objective, promotional and commercial aims, we ask
athletes and their children to give their consent for the reproduction of their images in
photographs and other recordings taking place during the competition.
In case you wish to withdraw your consent, you must notify the organizers or race
registration company in writing and you can rectify or cancel partially or totally your personal
data.
In each of the venues of this championship, this general regulation may incorporate specific
modifications, in compliance with the legislation of each host country.

Oceanman Turkey
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OCEANMAN YARIŞ KURALLARI
2020
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. Burada belirtilmemiş hususlarda, her bir Oceanman Organizasyonun belirlemiş
olduğu hakem heyetinin görüş ve kararları esas alınacaktır.
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2. Etkinlik Tipleri ve Start’lar
2.1 Etkinlik Tipleri
Yüzücüler, aşağıdaki disiplinlerden bir veya birkaçına katılabilirler:
1. OCEANMAN 10K: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 10 km’lik mesafeyi
kapsar.
2. OCEANMAN 5K: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 5 km'lik mesafe
oluşturur.
3. OCEANMAN 2K: Doğal coğrafi özelliklere bağlı olarak yaklaşık 2 km'lik mesafe
oluşturur.
4. OCEANKIDS: 500 m mesafeyi kapsar. Zaman çipi takılmaz, yarış değildir,
derecelendirme yapılmaz
5. OCEANTEAM: Takım yarış mesafesi 3x750m’dir. Takım, 3 yüzücüden oluşur. Üç
kategoriden oluşmaktadır. (Erkekler, Kadınlar ve Karışık takımlar)

2.2 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. Kategoriler
Oceanman 10K ve Oceanman 5K mesafelerinde katılımcının yaşını ve cinsiyetini dikkate
alarak farklı kategoriler yapılmıştır. 18 yaşın altındaki yarışmacıların start kitleri ebeveyn
veya veli yetkilendirmesi yapılmış kimselere verilir.
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3.1 OCEANMAN 10K
OCEANMAN 10K (ERKEK-KADIN)
Kategori

Yaş Grubu

Junior

16-19 yaş arası amatör yüzücüler

Master 20-29

20-29 yaş arası amatör yüzücüler

Master 30-39

30-39 yaş arası amatör yüzücüler

Master 40-49

40-49 yaş arası amatör yüzücüler

Master 50-59

50-59 arası amatör yüzücüler

Master 60+

60 yaş ve üzeri amatör yüzücüler

Inspiration

Bedensel engeli %33 ve üzeri olan amatör yüzücüler

**Türkiye Yüzme Federasyonunun yazısı uyarınca, 70 yaş ve üzeri sporcuların 10K
parkurunda yarışmaya katılmalarına onay verilmemiştir.

3.2 OCEANMAN 5K
OCEANMAN 5K (KADIN-ERKEK)
Kategori

Yaş Grubu

Junior

14-19 yaş arası amatör yüzücüler

Master 20-29

20-29 yaş arası amatör yüzücüler

Master 30-39

30-39 yaş arası amatör yüzücüler

Master 40-49

40-49 yaş arası amatör yüzücüler

Master 50-59

50-59 arası amatör yüzücüler

Master 60+

60 yaş ve üzeri amatör yüzücüler

Inspiration

Bedensel engeli %33 ve üzeri olan amatör yüzücüler
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3.3. OCEANMAN 2K
OCEANMAN 2K (ERKEK-KADIN)
Kategori

Yaş Grubu

Genel

10 yaş ve üzeri yüzücüler

3.4 OCEANKIDS
OCEANKIDS
Kategori

Yaş Grubu

Genel

7-14 yaş arası amatör yüzücüler

3.5 OCEANTEAM
OCEANTEAM
Kategori

Yaş Grubu

Erkek / Kadın / Karışık

12 yaş ve üzeri amatör yüzücüler

Takım yarışlarında her bir takım yarışmacısının kendi zaman çipi olacaktır.

4. Ödüller
4.1 Yarış Alanı Ödülleri
Oceanman 10K - İlk 3 genel erkek ve kadın
Oceanman 5K - İlk 3 genel erkek ve kadın
Oceanman 2K - İlk 3 genel erkek ve kadın
Oceanteam - İlk 3 Erkek, Kadın ve Karışık takımlar
●
●
●

OCEANMAN 2K, 5K 10K yarışlarında yaş grupları ilk üç erkek ve kadına derece
plaketi verilecektir.
Genel Klasmanda dereceye giren yüzücüler, yaş grupları kategorisinde ödül
almazlar.
Etkinliği tamamlayan tüm yarışmacılara Finisher madalyası verilecektir.
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4.2 Dünya Şampiyonası Ödülleri
Bu etkinlik, Oceanman 10K ve Oceanman 5K Dünya Şampiyonasına katılım hakkı kazanma
imkanı sunar. Dünya Şampiyonasına katılım hakkı kazanabilmek için sezon boyunca
düzenlenen etkinliklerden en az birinde aşağıdaki koşulları yerine getirmek gerekmektedir;
Her bir parkura, 250 yüzücü katılması halinde her Yaş Grubu için 10 Slot, Paralimpik
grubunda 3 Slot verilmektedir.
Her bir parkura, 250 yüzücüden fazla katılması halinde her Yaş Grubu için 20 Slot,
Paralimpik grubunda 5 Slot vermektedir.
Yaş Gruplarına Göre Slotlar:
OCEANMAN (ERKEK-KADIN)
Katılımcı Sayısı

0-250

250+

Yaş Grupları

Slotlar

Slotlar

Junior (16-19)

10 slot

20 slot

Master 20-29

10 slot

20 slot

Master 30-39

10 slot

20 slot

Master 40-49

10 slot

20 slot

Master 50-59

10 slot

20 slot

Master 60+

10 slot

20 slot

Inspiration

3 slot

5 slot

Daha önce başka bir Oceanman yarışında slot kazanmış olan yüzücüler, bu etkinlikte slot
değerlendirmesine tabi tutulmazlar. Böyle durumlarda, önceden slot kazanmış 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 10K & OCEANMAN 5K mesafelerinde iki farklı genel klasman ve sınıflama
olacaktır.
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A) Birinci sınıflandırma, Dünya Şampiyonasına slot kazanarak katılan yüzücüler
tarafından elde edilen sonuçları detaylandıracaktır.
B) 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, ön elemeleri olmaksızın kendi elçilerini Dünya Şampiyonasına davet etme
hakkını saklı tutar.

6. Wetsuit Kullanımı
Tüm etkinliklerde wetsuits giyilmesi, su sıcaklığına bağlı olarak düzenlenecektir.
24℃ üzeri sıcaklıklarda wetsuit yasaktır.
18℃ -24℃ arası sıcaklıklarda wetsuit opsiyoneldir.
18℃ ve aşağısı sıcaklıklarda wetsuit zorunludur.
Yukarıda belirlenmiş şartlara uymayan yarışmacıların 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).
20C’den düşük sıcaklıklarda, termal başlıkların, eldivenlerin ve yüzücü patiklerinin
kullanılması serbesttir.

7. Ekipman Kullanımı
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.
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●
●
●

●

●

●

Tüm yarışlarda yüzme gözlüğü zorunludur.
Wetsuit veya mayo ile katılım zorunludur. (Wetsuit Kullanımı bölümüne bakınız).
Avantaj sağlamak amacıya çift kat wetsuits kullanılması yasaktır.
Yarış boyunca zaman çipleri takılı 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 sağ 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.)

8. Yarıştan 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.

9. Kayıt
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.
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Bir katılımcı bir etkinliğe katılamaması durumunda, kendi katılım haklarını başka bir kişiye
devredemez.
Kayıt iptali durumunda, ödenmiş kayıt ücreti iadesi, kayıt yapıldıktan sonraki ilk 30 gün
içerisinde istenebilir. 30 günün geçmiş olması ve yarışa sadece 20 gün kalmış olması gibi
durumlar kayıt ücreti iadesi yapılmaz.
Rockthesport.com kayıt platformu üzerinde, katılımcılar seçtikleri mesafe, kulüp, adres ve
telefon detaylarını kayıt yaparken ve sonrasında tekrar düzenleyebilirler.
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
● Yarış kiti
Kayıtlar tamamlandıktan 1 gün sonra Oceanman web sitesinde Start Kontrol Listeleri
yayınlanır.

10. Katılım ve Kaza & Risk Sigortası
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 ve 2002
yılı ve öncesinde doğmuş 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 10K - En az 16 yaşında olmalıdır.
● Oceanman 5K - En az 14 yaşında olmalıdır.
● Oceanman 2K - En az 10 yaşında olmalıdır.
● Oceankids - En az 7, en çok 14 yaşında olmalıdır.
● Oceanteam - En az 12 yaşında olmalıdır.
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11. Bitiş Çizgisine Ulaşmak İçin Zaman Limitleri
Oceanman 10K
Km 3 - 1 saat 30 dakika
Km 6 - 3 saat
Km 10 - 4 saat 30 dakika
Oceanman 5K
Km 3 - 1 saat 30 dakika
Km 5 - 2 saat 30 dakika
Oceanman 2K
1 saat 30 dakika
Oceanteam
1 saat 45 dakika (takımın toplamı)
Oceankids
1 saat
Yürürlükteki yerel mevzuata uygun olarak organizatör, tüm katılımcıları ve tüm mesafeleri
kapsayan Kaza ve Risk sigortası yapacaktır.

12. Beslenme Noktaları
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. Güvenlik
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.
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Organizasyon tıbbi ekibi, risk altında gördükleri herhangi bir yarışmacıyı yarıştan geri
çekmeye ve terke yetkili olacaktır.

14. Hakemler
Oceanman yarışları bir hakem heyeti tarafından yönetilir. Bu heyette, teknik görevli, baş
hakem ve diğer yardımcı hakemler bulunmakta olup, yarışın sağlıklı şekilde yürütülmesi ve
sonuçların açıklanmasından sorumludurlar.
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 Briefingi sırasında açıklanacak ve
özetlenecektir.

15. Yarış İptali
Kaydını tamamlamış yüzücüler, etkinliğin organizasyon komitesince, herhangi bir olumsuz
veya tehlikeli koşulda, tedbir amaçlı erteleme, değişiklik yapma ve iptal etme yetkisinin
olduğu kabul eder. Organizasyon komites, olumsuz hava koşulları veya organizasyonun
kontrolünün dışında kalan herhangi bir diğer mücbir sebeple (denizanası salgını, yüzmeye
engel güçlü akıntılar, yüksek rüzgarlarlar ve fırtına, vb.) etkinliğin ertelenmesi, değiştirilmesi
ve iptal edilmesi hakkını saklı tutar. Hortum, deprem, terör eylemi, epidemik, pandemik,
yangın tehlikesi, ayaklanma, savaş, sel vb. gibi beklenmedik durumlar karşısında, yarış kayıt
ücretlerinin geri iadesi yoktur.
Olumsuz hava koşulları durumunda, organizatör parkurda değişiklik yapma hakkını saklı
tutar.
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16. Kişisel Veriler
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 17
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 bulunulması 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.
Oceanman Turkey
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