






















f.2) Tekne numaralarını kontrol etmek, 

f.3) Teknelerde elektronik cihaz kontrolü yapmak, 
Teknelerde yarış sırasında bulunmasına izin verilen elektronik cihazlar şunlardır; kronometre, 
hız ölçer, nabız ölçer ve tempo ölçer. (8+ teknelerinde ek olarak hoparlör bulunabilir.) 
f.4) Minimum tekne ağırlıklarını kontrol etmek (Bakınız Madde 19)
Jüri Başkanının tespit edeceği tekneleri yarış sonrasında tekne sudan kaldırıldıktan sonra çıkış 
iskelesinden ayrılırken haberdar ederek ve eşlik ederek tartı istasyonuna götürmek.
f.5) Kürek palalarının inceliğini kontrol etmek,
f.6) Küreklerin pala desenlerinin uygunluğunu denetlemek,
f. 7) Teknelerin ayakkabı topuk bağlarının 7 cm ila 8 cm.den uzun olmadığını denetlemek,
f.8) Parkura iniş ve çıkış iskelelerinin trafik akışını düzenlemek.
g) Doping testi yapılacak sporculara eşlik edip testin yapılmasını sağlamak.
2) Başlatıcı,
a) Yarış numarası, sınıfı ve yarış başlama saati duyurusunu yapar. Ekipleri numaralarını
belirterek kulvarlarına çağırır ve kalan dakikaları anons eder.
b) Parkurun değişik renkli toplarla belirlenmiş ilk 1 00m. 'lik kısmı başlama alanıdır, başlamış
bir yarışın tüm ekipleri burayı terk ettikten sonra ancak başlatıcının kulvarlara çağrısı üzerine
girilebilir. Ekipler çıkış saatinden iki dakika önce başlama çizgisinde yerlerine yerleşmiş veya
çıkış iskelelerine tutunmuş durumda olmalıdırlar. Bu kurala, uymayan ekibe başlatıcı tarafından
sarı kart verilir, çıkış saatinden sonra gelen ekipler yarışa alınmaz.
c) Başlatıcı, yarışın yapılmasını engelleyen beklenmedik bir durumun ortaya çıkma olasılığı
halinde jüri başkanı ve yarış takip hakemiyle görüşerek yarışı erteleyebilir. Bu durumda yeni
yarış saatini bütün ekiplere ve kontrol komisyonuna bildirir.
ç) İki dakika ikaz lambası: Eğer varsa, her yarışın iki dakika anonsuyla birlikte başlatıcı
kulesinin uzaktan görülebilir bir yerine yerleştirilmiş olan, tercihen sarı, turuncu veya kırmızı,
yanıp sönen ya da çakarlı bir ikaz lambası açılmalı ve yarış başlatıldıktan hemen sonra
söndürülmeli ve her yarıştan iki dakika önce aynı işlem tekrarlanarak sürdürülmelidir.
d) Çıkış; "sıralayıcı hakem"'in teknelerin hizaya girdiklerini Beyaz Bayrak (ışıklı sistemde
beyaz ışığı yakarak) göstermesi üzerine çıkış işlemine başlanır. Bu işareti alan başlatıcı, takip
hakeminin hazır olmasını, parkurda bir engel olmamasını son bir kontrolden sonra ekiplerin her
birine kulüplerin adı ile hitap eder, son olarak sıralayıcının Beyaz Bayrağını (veya beyaz ışığını)
tekrar kontrol eder. Önce "dikkat" komutunu verir ve kırmızı bayrağını kaldırır. İki - dört saniye
gibi kısa bir aradan sonra kırmızı bayrağını hızlıca yana indirerek "çık" komutunu verir (Trafik
lambalı elektronik sistemin kullanıldığı durumlarda ise ; "Dikkat" komutundan sonra, nötr
olan lambayı düğmeye basarak "Kırmızıya" çevirir iki-dört saniye kadar sonra bayrak
kullanmadan yeşil düğmeye basarak "Kırmızı" ışığı "Yeşil'e çevirir, aynı anda yeşil ışığa
bağlı çalışan koma sesi çalınır ve yarış başlar, ''yeşil'' ışık yandığı anda eğer varsa, sisteme
entegre olarak bağlı bulunan, tekne tutucu pabuçları aşağı iner, sıralayıcının ekranı donar ve
resmi yarış kronometresi çalışmaya başlar) Çıkış işlemi kırmızı bayrak havaya kalkmadan
kesintiye uğrarsa (sıralayıcının beyaz bayrağını indirmesi, beyaz lambayı söndürmesi, parkurda
engel gibi nedenlerden) baştan başlamak veya kalınan yerden devam etmek duraklamanın
süresi ile bağlantılıdır. Rüzgar veya başka sebeplerle teknelerin sıraya girmesi gecikmişse
başlatıcı "hızlı çıkış" usulüne başvurabilir. Bu durumda önceden ekiplere hızlı çıkış yapılacağı
uyarısı yapılır. Ekiplere tek tek hitap edilmez. Kırmızı bayrak kaldırılmadan önce "hızlı çıkış,
dikkat" komutu verilir, bayrak kaldırılır ve "çık" komutu yukarıda belirtildiği gibi verilir.
e) Başlatıcı, çıkış komutunu verdikten hemen sonra sıralayıcıya bakar, ondan bir "hatalı çıkış"
işareti (kır:111zı bayrak veya kırmızı ışık) alması hal_inde çanını çala� ve k�rmızı b�yr V ------�-.� 
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