III. TÜDAV-GÖKÇEADA DENİZ PARKI
SU ALTI FOTOĞRAF YARIŞMASI
22-24 TEMMUZ 2011 GÖKÇEADA-ÇANAKKALE
YARIŞMA TAKVİMİ
1- 22 Temmuz 2011 saat 16:00’dan itibaren Kaleköy Resort Otel’de organizasyon masasında buluĢma.
2- 23 Temmuz Sabahı YarıĢmacı kayıtlarının tamamlanmasının ardından dijital fotoğraf makinelerinin
hafıza kartlarının sıfırlanması ve ilk kareye yarıĢmacının kendi portresinin çekilmesi ile teknelere biniĢ.
3- Saat 09:15 iskeleden hareketle yarıĢma bölgesi Deniz Parkı’na hareket ve demirleme.
4- 10:30 yarıĢmanın birinci bölümünün baĢlaması.
5- 13:30 yarıĢmanın ikinci bölümü.
6- 15:00 Kaleköy’e dönüĢ.
7- 16:00-17:00 Hafıza kartlarının teslim alınması, kaydedilmesi ve yarıĢmacılara iadesi.
8- 19:00-19:30 yarıĢmacılar tarafından fotoğraflarının jüri’ye bildirilmesi.
9- 24 Temmuz 2011 saat 10:00 sonuçların açıklanması ve ödül töreni
10- 11:00-12:00 kokteyl ve kapanıĢ.
KONAKLAMA VE ULAŞIM
YarıĢma katılımı ücretsiz olup konaklama yarıĢmacılara aittir. YarıĢmacılar tüp dıĢındaki tüm ekipmanlarını
kendileri temin edeceklerdir ve organizasyon komitesi tarafından belirlenmiĢ aĢağıdaki otellerde
rezervasyonlarını kendileri organize edeceklerdir. YarıĢma 23 Temmuz Cumartesi sabahı teknelerin Kaleköy
limanından erken saatte denize açılmasıyla baĢlayacağından tüm yarıĢmacıların 22 Temmuz cuma akĢamına
kadar ulaĢımlarını sağlamaları gerekmektedir.(www.gestasdenizulasim.com.tr)
Kabatepe-Gökçeada: 08:00 10:00 13:00 16:00 19:00 21:00
Gökçeada-Kabatepe: 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 21:00
Konaklama yerleri için aĢağıda belirtilen tesisler seçilmiĢtir.
Gökçeada Resort Hotel
Tek KiĢi 150,00 TL */* 2 KiĢi 200,00 TL */* 3 KiĢi 270,00 TL (Kaleköy)
Mavi Su Resort Otel
Tek KiĢi 110,00 TL */* 2 KiĢi 160,00 TL */* 3 KiĢi 240,00 TL (Uğurlu)
Sörf Eğitim Merkezi
Tek KiĢi 100,00 TL */* 2 KiĢi 200,00 TL */* 3 KiĢi 300,00 TL (Aydıncık)
Kale Motel
Tek KiĢi 70,00 TL */* 2 KiĢi 100,00 TL */* 3 KiĢi 150,00 TL (Kaleköy)
YARIŞMA JÜRİSİ
Prof. Dr. Bayram ÖZTÜRK
Doç. Dr. Yelda AKTAN TURAN
Yücel ATALAY
Asım DUMLU
Nezih SARUHANOĞLU
Bedri SĠNCAR
Tahsin CEYLAN
Sadettin AġKIN
YARIŞMA KURALLARI
1- YarıĢmacılar çekimlerini sadece JPEG formatında yapacaklar. Fotoğraf makinesinin çözünürlüğü 6MP
veya üstü olmalıdır. Hafıza kartının büyüklüğü ile ilgili bir kısıtlama yoktur. Hafıza kartı organizasyon
yetkilisinin gözetiminde formatlanıp ilk kareye yarıĢmacı görseli çekilerek onaylanmalıdır.
2- YarıĢmacılar dijital makinelerinin olanak tanıdığı ayarları yarıĢma öncesi yapmalıdırlar (keskinlik, renk
ayarı, vb.). YarıĢma sonrası görseller üzerinde kroplama (Kadraj) dahil hiçbir foto iĢlem çalıĢması
yapılamaz.
3- YarıĢma sonrası organizasyon yetkilisine teslim edilen hafıza kartlarındaki bütün görseller bir
bilgisayara kopyalanacak ve hafıza kartı yarıĢmacıya iade edilecektir.
4- YarıĢmacılar hafıza karlarını geri aldıktan 2 saat sonra her dal için 3 er adet görselin numarasını
organizasyona bildirecekler ve adlarına açılacak bir dosyada bu görseller toplanacaktır.
5- Görsellerin tamamı sualtında çekilmiĢ olmalıdır. Sualtını ve su üstünü aynı anda gösteren görseller
kabul edilmeyecektir.

6- YarıĢma ana teması Gökçeada Deniz Parkının Biyolojik ÇeĢitliliğidir*.Bu nedenle, fotoğraf karelerinde
doğal yaĢam dıĢında unsurlar (balıkadam, dalıĢ feneri, gibi) yer almayacaktır. YarıĢma; Algler*,
Omurgasız Canlılar*, Balıklar* ve Denizel Biyolojik ÇeĢitlilik* kategorilerinde yapılacaktır.
7- YarıĢma için çekilen tüm görseller TÜDAV’ın ticari olmayan (eğitim, araĢtırma… gibi) faaliyetlerinde
eser sahibinin adı belirtilmek kaydı ile kullanılabilecektir.
8- YarıĢmaya katılım 30 yarıĢmacı ile sınırlı olup baĢvuru sırasına göre öncelik tanınacaktır.
9- YarıĢmaya katılmak isteyen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ve ''body''lerinin isimleri, cep telefon
numaraları, mail adresleri ve TSSF onaylı en az 2’’balıkadam bröve fotokopileri yarıĢma mail adresine
gönderilecektir.
10- YarıĢmaya son baĢvuru tarihi 18 Temmuz Pazartesi olarak belirlenmiĢ olup asıl ve yedek yarıĢmacılar
bu tarihte TÜDAV’ın sitesinden ilan edilecek ve kendilerine bildirimde bulunulacaktır.
DALIŞ TEKNİK KURALLARI
1- YarıĢmacı ve dalıĢ eĢinin en az TSSF/CMAS iki yıldız ya da Federasyonca denkliği onaylanmıĢ bir dalıcı
belgesine sahip olması gereklidir.
2- DalıĢ derinliği en çok 30 metredir. Türk Sualtı Sporları Federasyonunun Sportif DalıĢ Yönetmeliği'nde
belirtilen eĢli dalıĢ sistemine göre dalıĢ yapılır. DalıĢ derinliği, dekompresyon duraksız dalıĢta kullanılan
dalıĢ tablosuna uygun yüzey aralığı, standart dalıĢ ekipmanı, geçerli dalıĢ brövesi gibi tüm yönetmelik
hükümlerine uygun dalıĢ yapılması zorunludur. YarıĢmacılar güvenli dalıĢ için istedikleri dekompresyon
tablosunu veya dalıĢ bilgisayarını kullanabilirler.
3- YarıĢmacılar ve eĢleri yarıĢma süresince kendi güvenliklerinden sorumludurlar. YarıĢmadan önce
yarıĢmacı ve dalıĢ eĢleri dalıĢa engel bir sağlık sorunları olmadığına dair belgeyi doldurup
imzalayacaklardır.
4- Teknenin alargada duracağı dalıĢlarda, suya her giren yarıĢmacı ve dalıĢ eĢinin kıyı kullanmadan
yapacağı çıkıĢlarda deko balonu (sosis) kullanması zorunludur.
5- Teknelerde yarıĢmacılar kartlarını makinelerinden çıkartamazlar ya da makinelerini bilgisayara
bağlayamazlar.
6- DalıĢ teknelerine, basın ve kartlı görevliler dıĢında misafir kabul edilmeyecektir.
Katılımcılar yarışmaya katılmakla yukarıdaki koşulların tümünü onaylamış sayılacaktır.
DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL TÖRENİ
24 Temmuz 2011’de Gökçeada’da Organizasyon komitesi tarafından bildirilen yer ve saatte yapılacaktır. Aynı
gün Gökçeada Belediyesinin bir kokteyli olacaktır.
2011 Gökçeada Foto-Fest Divepark Ödülleri
Kategori
Algler
Omurgasız Canlılar
Balıklar
Denizel Biyolojik ÇeĢitlilik

Birinci
1 gece konaklama + 4 dalıĢ*
1 gece konaklama + 4 dalıĢ*
1 gece konaklama + 4 dalıĢ*
1 gece konaklama + 4 dalıĢ*

İkinci
4 dalıĢ
4 dalıĢ
4 dalıĢ
4 dalıĢ

Üçüncü
2 dalıĢ
2 dalıĢ
2 dalıĢ
2 dalıĢ

*Konaklama Aydıncık plajında bulunan "Seyir Defteri Bungalow&Restaurant" da olacaktır ve 2 hafta önceden rezerve edilecektir.
*DalıĢlar ve konaklama, yarıĢmacı + buddy olarak 2 kiĢiliktir.

ÖZEL ÖDÜLLER
1- TÜDAV Özel Ödülü
2- Gökçeada Belediyesi Özel Ödülü
Yukarıdaki ödüllere ek olarak dereceye giren bütün eserlere TÜDAV yayınlarından editör imzalı “Marine Life of
Turkey” kitabı ve Gökçeada Belediyesi tarafından adada üretilen organik ürünlerden oluĢan hediyeler
verilecektir.

BAŞVURULAR
Ümit TURAN
gokceadafotofest@gmail.com

Telefon:
Faks:

TÜDAV:
0 216 4240772
0 216 4240771

*Algler: Denizlerde yaĢayan bitkisel organizmalardır. Denizlerde alglerden baĢka deniz çayırları gibi bitkisel organizmalar da
yaĢamaktadır. Zengin görsel olanaklar sunması nedeniyle bu yarıĢmada Deniz Çayırları da Algler kategorisinde
değerlendirilecektir.
*Omurgasız Canlılar: Denizlerde yaĢayan süngerler, denizanaları, deniz kabukları, deniztavĢanları, karides ve yengeç gibi
eklem bacaklılar ile denizyıldızları ve denizkestaneleri gibi her türlü omurgasız hayvanlar bu kategoride değerlendirilecektir.

*Balıklar: Denizlerde dipte (demersal) veya su kütlesi içinde (pelajik) yaĢayan her tür balıklar bu kategoride
değerlendirilecektir.
*Denizel Biyolojik Çeşitlilik: Biyolojik çeĢitlilik bölgede bulunan tür sayısı ile bağlantılıdır. Tür çeĢitliliği de bölgedeki
ekosistem çeĢitliliğinin sonucudur. Bu kategoride canlı çeĢitliliği yaĢam ortamının çeĢitliliği ile birlikte değerlendirilecektir.

