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DİDİM AÇIK DENİZ SPORTİF BALIK AVI YARIŞMASI, 
D-MARİN EV SAHİPLİĞİNDE 19 -22  Ağustos 22 TARİHİNDE YAPILIYOR 
 
D-Marin Didim ve DOST (Didim Offshore Sportfishing Tournament), 
sportif ve amatör balıkçılık tutkunlarını yeni bir yarışma ile bir araya 
getiriyor.  
 
Her yıl heyecanla beklenecek olan Didim Açık Deniz Sportif Balık Avı 
Yarışması’nın üçüncüsü, 19 -20 Ağustos 2021 tarihlerinde D-Marin Didim 
ev sahipliğinde Güllük Körfezi’nde gerçekleştirilecek. 
 
Yarışmada yörede bulunan Mavi Kanat Orkinos, Kılıç Balığı, Sinarit, 
Trança, Fangri, Akya, Lambuka gibi balıkları avlayacak. Turnuva kuralları 
dahilinde puanlanan balıklar ekiplere sürpriz ödüller kazandıracak. 
 
Son yıllarda dünyanın en popüler doğa sporları arasında sayılan “sportif 
balıkçılık” ülkemizde de binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Bu spor için 
oldukça elverişli denizlere sahip olan ülkemizde birçok doğa ve deniz 
sever, düzenlenen balık avı turnuvalarına büyük bir ilgiyle katılıyorlar.  
 
Bu etkinlikle önemli bir deniz turizm çeşidi olan sportif balıkçılığın 
turizme, ekonomiye ve çevreye olan önemli katkılarından yola çıkan 
DOST, Doğu Akdeniz çanağında marinacılık ve yatçılık sektörünün 
gelişimine ve büyümesine katkıda bulunmak; iş ortaklarına değer 
yaratarak, sürdürülebilir çevre ve balıkçılık konusunda önemli bir 
farkındalık yaratmayı amaç ediniyor.  
 
Türkiye’de sportif balıkçılığa yeni bir kapı daha açan yarışmanın Didim 
turnuvasına bu yıl D-Marin Didim ev sahipliği yapıyor ve destek veriyor. 
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NELER DAHIL?  

✓ D-Marin Didim de 4 Gün Konaklama,  

✓ D Marin Didimde Yarışmadan sonra 10 

gün konaklama 

✓ Sosyal tesislerden ücretsiz faydalanma 

✓ 1 gün serbest avlanma 2 gün yarışma, 

✓ Gala Yemeği ve İkramlar,  

✓ İndirimli Çekek Hizmetleri, 

✓ Özel D-Marin Promosyonları 

✓ Mega Balıktan %10 İndirim 

✓ Kazananlara birçok sürpriz ödül 

 

TURNUVA  
  

 TURNUVA KURALLARI 

Web sitemizdeki bilgi kural ve duyurular sürekli 

güncel tutulmaktadır. Resmi kurallar yarışma öncesi 

kayıt kabulünde takım liderlerine teslim edilecek ve 

yarışma öncesi yapılacak bilgilendirme toplantısında 

ilan edilecektir.  

Turnuva katılımcıların gönüllü olarak 

katıldıkları centilmenlik, doğaya ve bireylere saygı 

gibi değer ölçülerine sahip, kendine özgü 

geliştirilmiş kuralları olan sportif bir yarışma etkinliğidir. 

 Dolayısı ile bu etkinliğin amacı çok balık tutmanın 

ötesinde gerek katılımcılar gerek ulusal ve sosyal 

medya aracılığı ile doğa ve çevre bilinci ve farkındalığı 

yaratarak sürdürülebilir balıkçılık ve sürdürülebilir çevre 

ile geleceğimizi korumak ve toplumsal farkındalık 

yaratarak bireylerin sadece kendi nesilleri için değil 

gelecek nesiller için de özenli olmalarını sağlamaktır 

. 

 

 

TURNUVA PROGRAMI              

19 Ağustos 2021, Perşembe 

09.00-17.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi 

ve serbest avlanma 

Didim Turistik Gezisi 

20 Ağustos 2021, Cuma 

09.00-14.00: Teknelerin varışı ve Marina’ya yerleşmesi 

ve serbest avlanma 

14.00-17.00: Yarışma kayıtları 

17.30-18.00: Bilgilendirme semineri  

(Yarışma kurallarının açıklanması ve tanıtım) 

18.30- 20.30: Kokteyl 

21 Ağustos 2021, Cumartesi 

07.30:    Teknelerin denize açılışı 

08.00     Start 

16.30*:  Oltaların sudan çıkarılması 

18.00**: Yarışmacılar için son tartı saati 

19.30:    Hakem kararlarının açıklanması 

22 Ağustos 2021 Pazar 

07.30 Teknelerin denize açılışı 

08:00   Start 

15.30*:  Oltaların sudan çıkarılması 

17.30**: Yarışmacılar için son tartı saati 

19:00 Ödül Töreni & Kapanış Partisi 

*Hava şartlarına göre organizasyon komitesi gerekli 

değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

 

BU TURNUVADA;     

✓ DOST Didim Açık Deniz Sportif Balıkçılık 

Turnuvası’na özgün kurallar; 

✓ IGFA (Uluslararası Sportif Balıkçılık Derneği) 

Sportif Balıkçılık Deniz Kuralları; 

✓ Amatör Balıkçılık Sirküleri, (4/2 NUMARALI 

AMATÖR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ 

DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ 

NO: 2016/36) uygulamaktadır. 

✓ Turnuvada “Yakala ve Sal” (Catch and Release) 

ve etik kurallar uygulaması sürdürülebilir 

balıkçılık ve çevrenin korunması adına öncelikle 

uygulanmaktadır. 

 

 .  

KATILIM ŞARTLARI  

Tekne Kayıt Ücreti: 

Kayıt ücreti 6000 TL+ KDV’ dir. 

Kayıt Ücreti Kapsamı: 

19-22 Ağustos1 2021 Tarihlerinde D Marin Didim Marina’da tekne 

konaklaması, Yarışmaya iştirak edecek 4 kişi ve bu kişilerin Gala 

yemeği dahildir. 

*Ek yarışmacı ücreti ayrıca 500 TL+KDV olup, Gala yemeği dahildir. 

Yarışmacı adedi tekne istihab haddini aşamaz. Organizasyon 

komitesinin onayına bağlıdır. 

Teknedeki Misafirler: 

Tekne sahipleri, tekne boylarına göre takımlarını kurup, arzu 

ederlerse istihab haddini aşamamak kaydıyla teknelerine turnuvayı 

izlemek amaçlı misafirlerini alabilirler. 

Misafirleri gerçekleştirilecek gala yemeğine katılmayı arzu 

ederlerse, restorana ayrıca ödeme yaparak katılabileceklerdir. 

İptal Şartı: 

1 Ağustos ’a kadar yapılan iptallerde, ücretin %50`si iade edilir. 

1 Ağustos tan sonra iade yapılamaz. 

Kayıtların Konfirme Edilmesi: 

Kayıt ücretinin bankaya yatırılması ve info@dostdidim.com adresine 

banka dekontunun gönderilmesinden sonra kaydınız kesinleştirilecek 

ve kayıt bilgileriniz web sitemizin katılımcı listesinde yer alacaktır. 

 

YARIŞMA ALANI 

 

www.dostdidim.com    /dostdidim  

 

KAYIT?  

Lütfen kayıt için web sitemizi ziyaret 

ederek kayıt formunu doldurunuz. Soru ve 

sorunlarınız için iletişim numaralarından 

veya mail aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz. 
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