KURALLAR

ORGANİZASYON

YARIŞ KURALLARI
Madde 1- Sunuş
1.1 . Uluslararası Lycian Challenge, bundan sonra LC 2014 olarak anılacaktır.
1.2 LC 2014 ortalama 0 saat süren, 400 km'lik mesafeyi içine alan, durmaksızın devam eden bir
macera yarışıdır.
1.4 LC 2014, aynı zamanda Macera Yarışları Avrupa Şampiyonası(AREC)'dır ve 29 Nisan – 04 Mayıs
tyarihlerinde gerçekleşecektir.
1.3 Bu konuya ilişkin tüm bilgiler www.lycianchallenge.com web sayfasında yayınlanmıştır.
Yarışın resmi e-posta adresi info@lycianchallenge.com 'dur.
Madde 2- Takımlar
2.1 Kayıtlı takımların tüm sporcuları mevcut kurallara bağlı kalacaklardır.
2.2 Takımlar4 kişiden oluşacaktır. (en az bir üyekarşı cins olacaktır).
2.3 Katılımcı olabilme yaşı en az 18'dir.
2.4 Takımlar, organizasyonla iletişimden, takım tarafindan sağlanan bilgilerden , takım
üyelerinin ve destek üyelerinin davranışlarından sorumlu olacak bir tane takım kaptanı
seçeceklerdir.
2.5 Takımlar grup halinde ilerlemek zorundadır, aradaki mesafe 50m.Å fden uzak olmamalıdır.
2.6 Bu yarışmaya katılmak ve yarışmak için kendi fiziksel ve teknik yeteneklerini değerlendirmek
her bir katılımcının kendi sorumluluğudur. Organizasyon, LC 2014 katılımcılarının spor odaklı
olarak tıbbi bir muayeneden geçmelerini önerir.
2.7 Yarışa başlamadan önce, katılımcılar, yüzebildiklerini ve spor yapmalarını kısıtlayabilecek bir
hastalıklarının olmadığını belirten “Sorumluluk Kabul Formu” nu doldurmalıdırlar. Bu aynı
zamanda organizasyonun katılımcılarda veya 3. kişilerde meydana gelecek maddi ve manevi
zararlar nedeni ile sorumlu olmadığını ve her hangi bir kişinin kazaya uğraması nedeniyle
oluşabilecek cezai ve hukuki sorumluluk taşımadığını önceden teyid eden bir belge niteliği taşır.
2.8 Organizasyon kayıtlı bütün yarışmacılara, LC 2014 icin planlanmış bütün disiplinlerde
meydana gelebilecek kazalara karşı sigortalanmalarını önermektedir.
2.9 Eger takım üyelerinden biri yarışı terkedecek olursa, bu kişinin yerine başka bir kişi
alınamaz. rganizasyona danışma ve onay sonrasında takım yarışa tasnif dışı yarışma bazında
devam edebilir.
2.10 Her takım organizasyon tarafından kendilerine verilmiş bir numara ile tanımlanır. Bu
numaraların yazılı olduğu yarışmacı yelekleri üst giyisi olacaktır. Ayrıca kolayca ayırt etmek icin
bu numaralar dağ bisikletlerinin, sea kayakların ve takımların bütün malzemelerinin, kutularının
ve paketlerinin üzerine yarışmacılar tarafından yazılması zorunludur.
2.11 İsteyen takımlar, alanlarına takımın malzemelerini taşıyacak destek ekibi ve araçlarına
(araba-kamyonet vs) sahip olabilir. Bütün üyeler ve araçlar organizasyon tarafından
yetkilendirilmis olmalıdır. Yardım sadece bu amaç için organizasyon tarafından belirlenmiş kamp
alanlarda yapılabilir.
2.12 Destek ekibi olmayan takımlar için, alanlarına takımın malzemelerini taşıma hizmeti
organizasyon tarafından sağlanır. Organizasyon er takım için en fazla iki parça olmak olmak
kaydıyla en fazla 140lt sandık yada çanta taşıma hakkı vermiştir. Bu malzemelerin düzgün
paketlenmiş ve takım numaralarının görünür bir şekilde yazılması zorunludur. .Paketlenmemiş ve
numaralandırılmamış malzemelerden organizasyon sorumlu değildir. İkmal alanlarında takım

kaptanına imza ile teslim edilir.
Madde 3- Güzargah ve Belgeleme
3.1 LC 2011 güzergahı kontrol noktaları(CP) tarafından belirlenir. CP'lere gitmek zorunludur ve
sırasıyla ziyaret edilmelidirler.
3.2 Yarış kılavuzu bağlayıcıdır; önemli ekipmanlar, ilerleme yöntemi, çizelgeler ve diğer önemli
açıklamalar bu belgede mevcuttur.
3.3 Haritalar üzerinde CPÅ fler belirtilmemiştir. Yarışmacı takımlara CPÅ flerin koordinatları liste
olarak verilecektir. Haritalar üzerinde yasaklı bölgeler ve güzergahlar da gösterilir.
3.4 Daha önce organizasyon tarafından yayınlanan belgelerde herhangi bir değişiklik veya yenilik
olduğunda yarışma sırasında uygun zamanda organizasyon tarafından takımlara duyurulacaktır.
3.5 Organizasyon acil bir durumda yada hava koşullarının değişmesi halinde katılımcıların
(yarışmacılar ve organizasyon üyeleri) güvenliğini sağlamak amacıyla başlangıçta belirlenen
güzergahı yada etabı değiştirme ve iptal etme hakkını saklı turar.
Madde 4- Kontrol Noktaları Değerlendirmesi
4.1 Yarışma süresi boyunca CP'lerin kaydı ve zamanın tutulması elektronik kontrol sistemi
tarafından yapılacaktır.
4.2 CP'lerin doğru bir şekilde kaydı ve zamanın tutulması her takımın kendi sorumluluğundadır.
4.3 Elektronik kontrol sisteminin olmadığı ve hiç bir şekilde kaydın tutulamadığı noktalar takım
tarafından bir sonraki geçiş noktasında organizasyonun yetkililerine sözlü ve yazılı olarak rapor
edilmelidir.
4.4 Etap süresince elektronik kartın kaybı o etapda kaydedilen bütün CPÅ flerin kaybı anlamına
gelir.
Madde 5- Zaman Kontrolu
5.1 Sıralama için geçerli sayılan süre takım üye sonuncusunun bitiş çizgisini geçiş zamanıdır.
5.2 Yarışma süresi başlangiç noktasından başlayıp , takımın yarışı bitirdiği zamana kadardır. Yarış
sırasında, organizasyon tarafından belirlenen, uygun şekilde yarışma kılavuzunda belirtilmiş,
zamanın durdurulduğu bölümler olabilir. Bu bölümlerdeki geçen süre, yarış toplam süresinden
düşülecektir.
5.3 Etaplarda sınırlı süre uygulaması vardır. Bu süre aşıldığında takımlar kestirme yolu (en kısa
yol) kullanarak, güzergah üzerindeki CPÅ flere uğramadan bir sonraki etabı tamamlamalılar.
5.4 Zamanın durduğu bölümlerde geçen süre, yarışma kılavuzunda verilen süre sınırlandırmasını
etkilemeyecektir.
5.5 akım üye, organizasyonun talimatlarına uygun olarak , bu amaçla belirlenmiş noktalarda
elektronik kartlarını ve takımın GPS izleme cihazını göstereceklerdir. Her bir takım bu işlemler
için yeterli olan zamanı kendisi sağlamakla sorumludur.
Madde 6- Ekipmanlar
6.1 Zorunlu ekipman listesi yarışma web sitesinin ilgili bölümünde yayınlanmıştır.
6.2 Aşağıdaki bölümlerde güvenli bir yarış olması için gerekli minumum malzemeyi Organizasyon
sağlar.
Sea kayak – kano, kürek ve can yeleği.
– Bot, kürek, can yeleği.

6.3 Takımlar, organizasyon tarafından verilen kürek ve can yeleklerini bunlara eş kendi
malzemeleriyle degiştirebilirler. Bu malzemeler takım numaralarıyla belirlenmiş ve
organizasyona yarışma öncesinde verilmiş olmalıdır.
6.4 Organizasyon bazı malzemeler için yarışma kiti tesliminde depozit alacaktır. Eğer bu
malzemeler zarar görecek olursa, organizasyon tamir veye yenileme için gerekli miktarı
depozitten düşecektir.
6.5 Zorunlu ekipmanı olmayan veya ekipmanları hasarlı olan takımın, bahsedilen ekipmanların
kullanıldığı bölümde yarışmasına izin verilmeyecektir.
Madde 7- Navigasyon ve iletişim araçları
7.1 Organizasyon tarafindan verilmemiş bütün radyo ve uydu navigasyon gereçleri(GPS, akıllı
telefon vs.), bu tür gereçlerin taşınması ve/veya kullanılması yasaktır. Bu kuralın ihlali takımın
yarıştan diskalifiye olmasına neden olacaktır.
7.2 Cep telefonları sadece acil durumlarda organizasyonun vermiş olduğu numaraları aramak için
kullanılabilir. Bu amaçla, takımlar tam olarak sarj edilmiş bataryası ile kapalı konumda ve yarış
boyunca su geçirmez bir koruma içinde acil durum cep telefonu bulundurmak zorundadırlar. Açık
bir acil durum dışında, bu telefonun kullanılması, takımın yarıştan diskalifiye olmasına neden
olacaktır.
Madde 8- Extra Puanlar ve Cezalar
8.1 Organizasyon takımlara extra puanlar ve cezalar verebilir. Bunların sebepleri açıklanacak ve
gerekçelendirilecektir
8.2 Cezalar CP 'lerin geçersiz sayılmasından, toplam yarış zamanına süre eklenmesine ve bir
bölümden, aşamadan veya yarışmadan diskalifiye olmaya kadar çeşitlilik gösterir.Olası ceza
gerektirecek bazı örnek durumlar:
Zorunlu ekipman listesinde bulunan emniyet malzemelerinin (bisiklet kaski, can yelegi vs.) kullanilmamasi.
Yaris yeleginin görünmüyor olmasi.
?
Trafige açik olan kamu yollarinda yayalar ve/veya bisikletler için getirilmis trafik kurallarina aykiri davranmak.
?
Özel mülk ihlali
?
Bir grup halinde ilerlememek,
?
İzin verilmemis alanlarda destek ekibinden yardim alinmasi.
?
Destek ekibinin yasak alanlara girmesi.
?
Acil durumlar disinda, yarismaciya yardim etmek için motorlu tasit kullanilmasi.
?
Organizasyon tarafindan verilmemis harita kullanilmasi.
?
Yaris kilavuzunda açikça belirtilen diger durumlar.
?

?

Madde-9 Salama
.1Final Salamasda LC 2014Å fi kazanan takımı belirleyebilmek için, takımlar toplamış oldukları CP
puanlarına göre sıralanacaklardır. İki takımın da eşit puan toplamış olması halinde, kazananı
belirlemek içintoplam yarış süresi kullanılır.
9.2 Yarışı bitirmeden ayrılan bir takım toplamış olduğu CP ile, sürekli yarışta kalıp, kestirme yolu
kullanarak veya kullanmadan yarışı bitiren takımlardan sonra sıralamaya girer.
9.3 Geçici Genel Sıralama organizasyon tarafından hazırlanacak ve yarışmanın bitmesinden sonra
ödül töreninden önce toplanacak Teknik Jüri tarafından onaylanacaktır. Bu sıralama

ödüllerin sembolik olarak verilmesinde kullanılacaktır ve yarışın web sitesinde ilan edilecektir.
9.4 10. maddeye uygun olarak, Genel sıralama bütün itirazlar değerlendirildikten ve Teknik
Juri'nin kararıyla sonuç tutanağı yayınlandıktan sonra kesinleşecektir. Ödüller o zaman kesin
olarak verilecektir.
Madde 10- İtirazlar
10.1 Eğer takımlar yarışmadaki sıralamaya ilişkin bir itirazda bulunmak isterlerse, bu itirazlarını
ilgili bölümü bitirdikten hemen sonra orada bulunan görevliye (görevlilere) yazılı olarak
vermelidirler.
10.2 Bütün itirazlar Teknik Juriye iletilecektir.
10.3 Takımlar ayrıca ilk (geçici) genel sıralamaya da, sonuçların ilanını izleyen 3 gün içinde itiraz
edebilirler. Bu durumda itirazlar yazıyla, faksla veya e-posta ile yapılacaktır.
Madde 11- Teknik Juri
11.1 Teknik Jurinin oluşumu yarışma başlamadan önce belirlenip duyurulacaktır
(yayınlanacaktır).
11.2 Teknik Jüri 3 üyeden meydana gelir:
Uluslarası Yarış Danışmanı
Yarış Direktörü
Bir yarışmacı. Takım kaptanları arasından rasgele seçilecektir.
11.3 Başka bir yarışmacı, Teknik Juriye katılan yarışmacının takımını ilgilendiren ve/veya o
takım yararına verilecek bir karar durumunda Teknik Jüriye katılmak üzere rasgele seçilecektir.
Madde 12- Ödüller
12.1 Birinci gelen takım Avrupa Şampiyonu ve LC 2014 Birincisi ünvanını alacaktır.
12.2 İlk üç takıma para ödülü verilecektir.
12.3 LC 2011 Birincisi, LC 2015'ye Macera Yarışları Dünya Şampiyonası'na kayıt ücreti ödemeden katılma
hakkı kazanacaktır.

Madde 13- Sponsorlar
13.1 Sıralama listesinde göstermek amacıyla takımların ve beraberinde olan sponsorların adı 40
karakteri geçemez. Organizasyon, LC 2014'in ruhuna saygısızlık oluşturan veya uygun olmadığını
düşündüğü sponsorları, logoyu ve takımın ünvanını reddetme hakkını saklı tutar.
13.2 Bütün takımlar tüm etaplarda, organizasyon tarafindan verilen yarış yeleklerini görünür
şekilde giymek ve bisiklet plakalarını kullanmak zorundadırlar. Yarış yeleği dışında, takımlar
sponsorlarının reklamını giyecekleri şahsi gereçleri üzerinde yarış boyunca yapabilirler. (örnek,
şapkalar, sırt çantaları, şort, bisikletler vs.)
13.3 Yarış boyunca ve ilgili halka açık aktivitelerde (konserler vs) takımlar Organizasyonun
önceden onayını almadan herhangi bir şekilde reklamlarını dağıtmayacaklar ve
yapıştırmayacaklardır.
Madde 14- Medya
LC 2014 sırasında çekilen, düzenlenen, dağıtılan bütün görüntülerin her hakkı saklıdır. Likya
Dağcılık bu içeriğin ticari ve promosyon amacıyla kullanılması ve/veya online kullanılması ve
dağıtılması hakkını saklı tutar. Katılımcı takımların kendi özel kullanımları ve/veya takım web

sitesinde yayınlamakla sınırlı olmak üzere yarış fotograf ve görüntüleri almalarına izin
verilecektir.
Madde 15- Anti-Doping Kontrolu
15.1 IOF Anti-Doping Kuralları'nda açıklanmış önlemler, LC 2014'e katılan bütün takımlara
uygulanacaktır.
15.2 Bu yıl için Dünya Anti-Doping Ajansı tarafından duyurulan yasak maddeler ve yöntemler
listesi www.wada-ama.org ve www.gsgm.gov.tr internet sitelerinde yayınlanmaktadır.
Madde 16- İhlaller (Kurallara uymama)
16.1 Herhangi bir spor dalını ilgilendiren kuralların ihlali, yürülülükte olan ilgili kurallara göre
değerlendirilecektir.
16.2 Hiç bir düzenlemenin olmaması halinde, ihlaller Teknik Jüri tarafından çözüme
kavuşturulacaktır.
Madde 17- Düzenlemenin Geçerliliği
Şu an yürürlükte olan Düzenleme 1. Maddede işaret edilen yarışma için geçerlidir. Bu düzenleme,
bütün takımlara açıkça bildirilmek ve yarış web sayfasında uygun zamanda yayınlanmak şartıyla
güncellenebilir veya yeni ekler getirilebilir.

