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KURUMSAL 
HAFTA SONU

Türkiye’nin EN geniş 
katılımlı kurumsal spor 
organizasyonu

Türkiye genelinde yapılan 
TEK kurumsal etkinlik.
 3 farklı şehirde gerçekleşen 
festivale çevre kentlerden de
katılanlar oluyor

Farklı sektörleri bir araya
getiren TEK platform.
Bankacılıktan otomotive, tekno-
lojiden tekstile 34 ayrı sektörden
profesyonelleri rekabet ettiriyor

Su üzerinde yapılan EN
kalabalık yarış.
Offshore’dan yelkene, yüzme-
den kanoya şimdiye kadar su
üzerinde yapılan en kalabalık
spor müsabakası

Yüzlerce kurumu aynı yerde toplayan; onları 
hem yarıştıran hem eğlendiren heyecan dolu 
bir hafta sonu! 14 sene önce su sporlarını 
yaygınlaştı ma projesi ile yola çıkan HSB 
Marine , Dragon Festivali konseptini A’dan Z’ye 
tasarlamış, hayata geçirmiş ve devamlılığını 
sağlamıştır. Yılların deneyimiyle ülkemizde 
gerçekleştirilen Dragon Bot Organizasyonları 
alanında rakipsiz tek güçtür.

Geride bırakılan 14 yıl boyunca bölgesel, ulusal ve 
uluslararası sayısız firma, farklı sayılarda katılan 
takımlarıyla en iyisi olabilmek için yarıştı, eğlendi 
ve eğlendirdi. Her geçen yıl artan katılımcı sayısı 
organizasyonun iş dünyasına sunduğu dinanizme 
ve insan kaynaklarının etkin yönetimine en güzel 
örnek oldu.

Dünyada ve Türkiye’de EN
hızlı gelişen takım sporu
Dünyada kısa sürede 76 ülkeye
yayıldı ve Türkiye’de katılımcı
sayısı 9 senede 13 katına çıktı

Uluslararası akreditas-
yona sahip TEK festival 
Festivalin Türkiye ayağı, Kano 
Federasyonu ve Uluslararası 
Dragon Boat Federasyonu 
(IDBF) tara-fından akredite 
edildi ve takvime alındı
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EKİBİNİZİ KEŞFEDİN!

EĞLENCEYE 
KATILIN! 

KURUMUNUZU
            TANITIN!

Takım ruhunu hissedin!
Arkadaşlarınızı tanıyın!
Koordine olun!
Aidiyet duygusunu geliştirin!
Potansiyelinizi keşfedin!

Sahneye çıkın!
Müziğe kapılın!
Gösterilere katılın!
Stresten uzaklaşın!

Farklı fikirlerin aynı noktada buluştu-
ğu, ekibinizin hedefi gerçekleştire-
bilmesi için dayanışmanın ön plana 
çıktığı rahat ve huzurlu bir atmosferde 
buluşabilirsiniz. Birbirinizi tamamlaya-
rak ve omuz omuza mücadele ederek 
markanızın logosu altında aynı hedefe 
kitlenirsiniz.

Sektöründe lider kurumların 
bir araya geldiği ve medyanın 
yoğun ilgi gösterdiği festival 
markanız için eşsiz bir tanıtım 
platformu. Yaratıcı fikirleriniz 
ile festivalin renkleri arasında 
ön plana çıkabilirsiniz.

______________________ ____________________

Markanızı öne çıkarın!
Ürünlerinizi tanıtın!
Birebir ilişki kurun!
İş ilişkilerinizi geliştirin!

______________________ ___________
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REKABETİ YAŞAYIN!

DOĞAYLA
                BULUŞUN!

Hedefe kitlenin!
Limitlerinizi zorlayın!
Rakiplerinize meydan okuyun!
Doğaya karşı koyun!

Çimlere uzanın!
Suyu hissedin!
Güneşin tadını çıkarın!
Gökyüzünün keyfini sürün!

Festival şehirden uzaklaş-
madan şehrin kalbine inerek 
doğayla iç içe bir hafta sonu 
geçirmenizi sağlar.

Rakipleriniz sizinle aynı sektörden olma-
sa da rekabetin kanunu tektir ve Dragon 
Festivali size kazanmanın sırrını öğretir. 
Festivalde rekabet sadece su üzerinde 
değil yaratıcılıkta, eğlencede ve tanıtım-
da da yaşanır

______________________ ____________________

______________________ ___________



16 kürekçi + 1 davulcu = 17 kişi
Kurumlar, yarışmalara istedikleri 

sayıda takım ile katılabilir.

Ekibini kur;
Kurum çalışanları,
Kurum çalışanlarının aileleri, 
Kurum çalışanlarının arkadaşları, 
Kurumun müşterileri,
Kurum bayileri ve tedarikçileri...

Takımın en az dördü kadın olmak 
zorundadır. (Davulcu da olabilir)
Her takımın 5 yedek yarışmacı 
hakkı vardır.
Kilo, boy ve yaş farkı önemli de-
ğildir, önemli olan takımın senkron 
içerisinde kürek çekmesidir.
Yarışlar ve antrenmanlar esnasın-
da takımlarda, organizasyon tara-
fından sağlanacak birer profesyo-
nel dümenci görev alır.
Yarış esnasında her teknede da-
vulcu bulunmak zorundadır.
Dileyen takımlar organizasyon 
komitesinin onayını almak şartı 
ile kendi takımından bir kişiyi an 
renmanlarda ve/veya yarışlarda 
dümenci olarak görevlendirebilir.

_

_

_

_

_

_

Takımlar Nasıl 
Kurulur?





KOSTÜM 
YARIŞMASI
Yaratıcılıkta sınır tanımayan ekipleri bu 
bö-lümde buluşturuyoruz. Çılgın fikirlerin 
üretildiği yarışmada sizler de 
davulcunuza tasarla-dığınız kostümle en 
ilginç birinciliğe oynayın. Bu defileyi 
başka hiçbir yerde göremezsiniz!

MC- DJ
Festivalin sunumunu yapacak olan 
MC ler, eğlenceli anlatımları ile iki gün 
boyunca herkese iyi vakit geçirtecekler. 
Kendi-lerine has sunum tarzları ile su 
üzerindeki yarışmaların heyecanına 
heyecan katacak sunucularımız, kara 
aktivitelerinde ve bir-birinden eğlenceli 
yarışmalarda da sizlerle beraber 
olacaklardır.

AÇILIŞ
SEREMONİSİ
Rakiplerinizi görün ve kendinizi gösterin! 
Bayrağınızı kaptığınız gibi sahneye çıkın, 
mikrofonu kaptığınız gibi “biz en iyiyiz!” 
diye bağırın; bu seremonilerin en önemli 
geleneğidir! Cumartesi sabah yapılacak 
olan Açılış Seremonisi'nde herkese etkin 
bir şekilde adınızı duyurun.

DANS 
YARIŞMASI
Dans pistinin tozunu attırabileceğiniz, tüm 
davetlilerin katılabileceği bir sahne sizi 
bekliyor. “Benim de içimde bir dansçı 
saklı ve en iyisi benim” diyorsanız bu 
yarışma tam size göre. Yarışmaya katılın 
ve sürpriz hediyeler kazanma fırsatını 
kaçırmayın.

Programda Neler Var?

SOSYAL MEDYA 
YARIŞMASI

Yaratıcılıkta sınır tanımayan ekipleri bu bö-
lümde buluşturuyoruz. Çılgın fikirlerin 
üretildiği yarışmada sizler de davulcunuza 
tasarladığınız kostümle en ilginç birinciliğe 
oynayın. Bu defileyi başka hiçbir yerde 
göremezsiniz!

STANT KATILIMI 
Yaratıcılıkta sınır tanımayan ekipleri bu bö-
lümde buluşturuyoruz. Çılgın fikirlerin 
üretildiği yarışmada sizler de davulcunuza 
tasarladığınız kostümle en ilginç birinciliğe 
oynayın. Bu defileyi başka hiçbir yerde 
göremezsiniz!

DANS MASTERS
Festivalin sunumunu yapacak olan
MC ler, eğlenceli anlatımları ile iki gün 
boyunca herkese iyi vakit geçirtecekler. 
Kendi-lerine has sunum tarzları ile su 
üzerindeki yarışmaların heyecanına 
heyecan katacak sunucularımız, kara 
aktivitelerinde ve birbirinden eğlenceli 
yarışmalarda da sizlerle beraber 
olacaklardır.

ar?



FESTİVAL ALANI

Takım Çadırları
Her takımın festivalde kendine ait bir 
alanı olmaktadır.

Tanıtım Stantları
Kurumunuzun kimliğini etkili bir şekilde 
yansıtabilmeniz için de fırsat var! 
Binlerce kurum çalışanı ve onların 
davetlilerinin girebildiği, dev markaları bir 
araya getiren bu festivalde siz de kendi 
standınızı açabilir,doğrudan hedef 
kitlenize ulaşabilirsiniz.
Yeme-İçme Alanları
Dragon Şehri’nde birbirinden farklı onlarca 
lezzeti tatma imkanı bulacaksınız.

Su Üzeri Kurulum
Dünya standartlarında olimpik oyunlar için 
parkurdan iskelelere, start kulesinden iniş 
rampalarına kadar pek çok kurulum profesyonel 
ekipler tarafından yapılıyor.

Start ve Finiş Hakem Kuleleri Sabit 
Sıralayıcılar
Sahne ve Atölye Alanları
Tribünler
Soyunma Kabinleri
Otopark

FESTİVAL ALANI 
30.000 m2

Alan Özellikleri
Festivaller için 30.000 metrekarelik Dragon Şehri kuruyoruz. Şehir, kentin kalbinde ama 
mavi ile yeşilin içi içe olduğu bir alanda yapılıyor. İhtiyaçlarınız, güvenliğiniz ve eğlence 
düzeyini arttırmak için her detayı düşünüyoruz. Yarışların başarılı ve güvenli bir şekilde 
yapılabilmesi için son derece önemli olan su üzeri kurulum, bu konuda Türkiye’nin 15 
senelik tecrübeye sahip tek profesyonel kurumu olan HSB MARINE’in uzman ekibi 
tarafından gerçekleştiriliyor. HSB MARINE Türkiye’de bütün resmi su sporları yarışmaları 
için parkur sistemleri ve yüzer yapı sistemlerini inşa eden uluslararası tek kurumdur.
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SAĞLIK VE GÜVENLİK
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AMBULANS
Tam teşekküllü sağlık çadırı 
ve ambulanslar, ekipleriyle 
hazır konumda bekletilir

ÖZEL GÜVENLİK
Özel güvenlik personelleri 
festival süresince alanda 
hizmet verir.

SU GÜVENLİĞİ
Yarışmalar 2 adet tam 
teşekküllü güvenlik botları 
ve arama kurtarma botları 
tarafından takip edilir.

MALZEME
IDBF standartlarına uygun 
ekipmanlar kullanılır.

GİRİŞ KONTROL
Organizasyon alanı iki ana 
kapı giriş-çıkışı ile korunur.

BİLEKLİKLER
Sadece yarışmacı ve 
davetlilerine özel giriş bilek-
likleri verilir. Bileklik olma-
san alana giriş yapılmaz

PARKUR
Yrışma parkurlarında yapılırarışmalar albano sistem ya.-

CAN YELEĞİ
ile yarışır.Tüm yarışmacılar can yeleği

DÜMENCİLER
Tüm yarışmalarda işindenci ve startprhakemleri yer alırofesyonel düme.

SAĞLIK VE GÜVENLİK



KURALLAR
Yarış Kuralları
K1.1: Takımlar 16 kürekçi ve 1 davulcudan oluşur.
K1.2: Yarış için suya inen her takımda en az 4 kadın bulunmalıdır.
K1.3: Her takım için 5 yedek kürekçi hakkı tanınmıştır. 
K1.4: Yarışlara katılabilmek için takımlarda minimum 12 kürekçi ve 1 davulcu yer almalıdır. 
K1.5: Takımların,tek tip T-Shirt veya forma giymeleri zorunludur. Şort veya alt eşofmanlarda 
bütünlük aranmaz. 
K1.6: Takımların dümencileri organizasyon tarafından sağlanır. Kendi dümencisiyle yarışmak 
isteyen takımlarınorganizasyon komitesinin onayını almaları gerekmektedir.Yarış sırasında 
parkur ihlali halinde dümenci; organizasyontarafından sağlanan dümenci ise yarış tekrarı 
gerçekleştirilir. Takımın kendi dümencisinin parkur ihlaline sebebiyet vermesi durumunda, 
yarış tekrar edilmeden ilgili takım diskalifiye edilir.
K1.7: Takımların ekipman kontrolünü yarış öncesi yapması esastır. Yarış sonrası ekipmanla 
ilgili itirazlar kabul edilmeyecektir.
K1.8: Yarışmalarda organizasyon tarafından tahsis edilen Dragon Tekneleri kullanılır. Harici 
tekne kullanılamaz. 
K1.9: Her takım organizasyon komitesinden onay almak koşuluyla kendi can yeleği ve 
kürekleriyle yarışabilir. 
K1.10: Takımlar kendilerine bildirilen yarışma saatinden en az 15 dak. önce suya iniş 
alanında hazır halde olmalıdır.
K1.11: Yarışmalar esnasında can yeleği giymek zorunludur.
K1.12: Yarış ile ilgili itirazlar sadece takım kaptanları tarafından itiraz masasına yazılı olarak 
yapılabilir.
(Federasyona harç yatırılması gerekmektedir.)
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K2.1: Yarışmalar 250 metr
seriler halinde yapılır.

K2.3: Yarışmalar

derecelerine gör
goriler
K2.5: Takımlar pr

sabitlenirler.
K2.6: T

verirler.

Fun” olarak belirlenmiştir.
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Kostüm Yarışması Kuralları

Davulcular en çılgın fikirlerle ve 
zorlanan hayal gücü sonucunda 
ortaya çıkan muhteşem kostümleri 
sergiliyor. Eğlence ve görsellik için 
hazırlanan bu yarışmasında 
kostümler sudaki yarış güvenliğini 
tehlikeye atmayacak ve can 
yeleğini giymeye engel olmayacak 
şekilde tasarlanmalıdır.

Kategoriler
- Yaratıcı Tasarımlar
- El Emeği Göz Nuru Uygulamalar
- Kurumsal Kimliği En İyi Temsil Edenler
- En İyi Kostüm Hikayeleri
- Takım Formaları

Dans Yarışması Kuralları

Herkese açık olan bu bölümde 
amatör dansçılar ilk 5’e kalmak için 
bütün hünerlerini sergileyecekler. 
Jürinin be-lirlemiş olduğu kategori 
birincileri, sertifika ve sürpriz 
hediyeler kazanıyor. 

Yarış Mekaniği
K2.1: Yarışmalar 250 metrelik düz bir parkurda 
11’erli seriler halinde yapılır.
K2.1: Her takım günde en az iki sefer yarışır.
K2.3: Yarışmalarda ilk gün kategori belirleme 
yarışları, ikinci gün final yarışları yapılır.
K2.4: İlk gün yarışlarında ekipler zamana karşı 
yarışır, derecelerine göre 4 kategoriye ayrılır, ikinci 
gün bu kategorilerde final yarışları yapılır.
K2.5: Takımlar profesyonel dümencilerin eşliğinde
“start” noktasına gider ve sabit sıralayıcılar 
tarafından sabitlenirler.
K2.6: Tüm takımlar kulvarlarına girdikten sonra
başlangıç hakeminin komutu ile yarış başlar ve finiş
çizgisindeki fotofiniş sistemi ve finiş hakemleri 
yarışın sonucuna karar verirler.
K2.7: Kategoriler “Sport”, “Fun Sport”, “Fun” ve
“FunFun” olarak belirlenmiştir.
NOT: Kategoriler katılım durumuna ve bölgelere 
göre değişiklik gösterebilir.
K2.8: Her kategorinin ilk üç ekibine madalya verilir.
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