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BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAZAN BALIĞI TUTMA 

YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

 

Tarih: 20-21-22 Eylül 2019 ( Cuma başlangıç – Pazar bitiş ) 

 

Yer: Şamlı Göleti – KARESİ/BALIKESİR 

 

İlk Toplanma Zamanı: 20 Eylül 2019 Cuma 

 

İlk Toplanma Yeri: Şamlı Göleti 

 

Kayıt Formu Doldurulması: 20 Eylül 2019 Cuma saat 15:00-16:00 arası kayıt, 16:30 açılış 

konuşması 

 

Kura Çekimi: 20 Eylül 2019 Cuma 16:00 arası kura çekimi 

 

Yarışmanın Başlama Günü ve Saati: 20 Eylül 2019 Cuma günü saat 17:00 

 

Yarışmanın Bitiş Günü ve Saati: 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 14:00 

 

Yarışmanın Amacı: Bu yarışma, sportif sazan balıkçılığı ve amatör olta balıkçılığı tanıtmak, 

sevdirmek ve amatörlük ruhunu geliştirmek. Amatör olta balıkçılarını bir araya getirerek, onları 

kaynaştırmak ve yarışma kültürü anlayışını geliştirmek amacıyla düzenlenecektir. 

 

Yarışma Kurallara: 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Su Ürünleri Yönetmeliği ve 4/2 Numaralı 

Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ Hükümlerine göre yapılacaktır. 

 Yarışmamızda katılım ücreti yoktur. 

 Yarışma tek bir balık türü için yapılacaktır. Bu tür  Sazan balığıdır. Kabul edilecek asgari 

balık boyu 40 cm dir. Yakalanan balıklar ölçüm işlemleri yapılana kadar balığı canlı tutacak 

tertibat içerisinde muhafaza edilecektir. Yakalanan balıklar hakem, yarışmacı ve komşu 

sektör tarafından tutanak altına alınacaktır. Sonra suya iade edilecektir. 

 Yarışma alanı 50 sektör olarak hazırlanmıştır. 

 Takımlar 1 kaptan olmak üzere en az 2 en çok 4 kişiden oluşur. 

 Her takım yarışma esnasında en fazla 4 olta takımı kullanacaktır. Suda fazla sayıda olta 

bulunması diskalifiye nedenidir. 

 Yarışmada her oltada en fazla 1 iğne bulunabilir. 

 Her takım daha önceden tespit edilerek numaralandırlmış avlanma bölgelerini, kura çekerek 

belirleyecek ve o alanda yarışacaktır. (Gerek görüldüğü taktirde sektör sayısı azaltılablir 

veya arttırılabilir) 

 Yemleme el ve fırlatma çubuğu ile yapılabilir. ( Şişme bot ve uzaktan kumandalı yemleme 

botu kullanılmayacaktır.) 

 Her takım günlük yemleme olarak en fazla 3 kg muhtelif sazan yemi kullanabilir. (20 Eylül 

yarışma başlama saati, 21 Eylül sabah saat 07:00' da ve akşam 18:00'da, 22 Eylül sabah saat 

07:00' yemleme yapabilir.) 

 Yemleme saatleri içerisinde yem miktarlarını komşu sektörler kontrol edecektir.( Günlük en 

fazla 3kg atılabilir.) 



 Yemleme esnasında PVA poşet kullanılabilir. 

 Balık, kurbağa, solucan, sülük vb. benzeri yemlerin, küspeli ve yaylı olta takımı kullanımı 

kesinlikle yasaktır. Sadece hamur karışımları, boili, tohumlar ( mısır, nohut vb.), pelet vb. 

gibi yemler kullanılabilir. 

 Sektörler arası boşluklar sadece balık kıyılama esnasında kullanabilir. 

 Yarışmacılar kıyıya dik atış yapmak zorundadır. 

 Her takım sportif olta balıkçılığına uygun sazan avı donanımı, Kepçe, Sazan Yatağı, Livar 

bulundurmak zorundadır. 

 Yarışma boyunca yarışmacılar sadece balığı kepçelemek ve balığı geri iade edebilmek için 

en fazla diz hizasına kadar suya girebilirler. Bunun dışında suya girmek kesinlikle yasaktır,  

girenler diskalifiye edilecektir. 

 Yarışmacıların can güvenliği kendi sorumlulukları altındadır. Bu konuda BALIKESİR 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BALIKESİR İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ ve 

DEVLET SU İŞLERİ 25. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ sorumlu tutulamaz. 

 Yemek amaçlı mangal ateşi dışında ateş yakmak, keyif verici maddeler almak, bağırmak, 

yüksek sesle konuşmak, rahatsız edici müzik açmak yasaktır.Yarışmacılar mümkün 

olduğunca sessiz olacaktır. 

 Kurallara aykırı davranan takımlar yarışmadan diskalifiye edilecektir. 

 Çöpler yarışma sonunda önceden belirlenmiş çöp tenekeleri/alana bırakılacaktır. 

 

Yarışma Kategorisi: 

1) En büyük balığı tutmak için yarışılacaktır. Bu kategoride balığın ağırlığına bakılacaktır. Aynı 

ağırlıkta balık tutulması durumunda boy ( cm ) ölçümü yapılarak birinci belirlenecektir. Bu 

kategoride sadece birincilik ödülü kupa ve madalya verilecektir. 

2) En çok ( kg ) balık tutmak için yarışılacaktır. Bu kategoride ilk üçe giren takımlara ödül, 

kupa ve madalya verilecektir. 

3) Standartlara uygun, ilk balığı tutan yarışmacıya ödül, kupa ve madalya verilecektir. 

 

Kayıt İçin: 

Yarışma başvuruları, internet üzerinden belirlenen link vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru sırasına 

göre 50 asil, 10 yedek kayıt yapılacaktır. Bu sayı dolduktan sonra, başvurular kapatılacaktır. 

NOT: Yarışmaya kesin olarak katılamayacak takımların form doldurmaması rica olunur. 

 


