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Son gelişmeler ışığında, bu yıl Tuna Masters Teos ve Alaçatı Turnuvaları’nda 
uygulanacak pandemi kuralları belli oldu. Her iki turnuva birebir aynı olmayıp, Alaçatı 
Turnuvası yeni yayınlanan 6 Eylül genelgesine uygun şekilde olacaktır. Uygulamalar 
altta belirtildiği gibidir. 
 
Tuna Masters Teos 2-5 Eylül 2021: 

1. Turnuva alanında maske takmak zorunludur. 
2. Turnuva alanı kontrollü bir şekilde ziyaretçilere açık olup, sadece yaka kartı 

olanlar sahaya girebilecektir. Bu uygulamadan dolayı, her tekneye (takıma) 
4’er adet ekstra ziyaretçi kartı, kayıt sırasında verilecektir.  Lütfen 
misafirleriniz için bu ziyaretçi kartlarını kullanın. 

3. Bu yıl da geçen yıl gibi gala yemeği yapılmayacak ve balıklar sahiplerine 
teslim edilecektir. Yine Şerif Balıkçılık’la anlaşıldı. Kesme ve paketleme 
balık başına 300TL bedelle yapılacak. Bunun dışında, ekipler, balık kesme, 
temizleme ve saklama işini kendileri yapacak ise, bu işlemin Marina sınırları 
içerisinde olmaması ve Marina dışında da, halkın içerisinde ve göz önünde 
yapılmayıp, gerekli itina gösterilmesi önemlidir. Yine balıktan arta kalan 
kelle, kuyruk vb parçalar itina ile paketli bir halde ana çöp konteynerine 
atılmalıdır. 

4. Geçen yıl olduğu gibi, her yıl imzaladığınız feragatnameye ek olarak sağlık 
durumu bildiren ek bir feragatname olacaktır. 

5. Turnuva sırasındaki tüm işlemler, minimum temas felsefesi içerisinde 
yapılacağı için, kıyafet beden değiştirme, nakit para ile ödeme yapma vb 
işlemlerden kaçınmanızı önemle rica ederiz. Dolaysıyla, ekip beden 
dağılımı, kalan herhangi bir ödeme gibi işlemleri lütfen turnuva öncesi 
tamamlayınız. 

6. Yine, minimum temas felsefesi gereği, turnuva kuralları ve program bu yıl 
da basılı kitapçık olarak dağıtılmayacaktır. Web sitemizde detaylı olarak 
yazılan bu kuralları ve programı, oradan indirmenizi ve takip etmenizi 
önemle rica ediyoruz. 

Tuna Masters Alaçatı  9-12 Eylül 2021: 
 
Tuna Masters Teos uygulamalarının tamamı Alaçatı’da da geçerli olup, ek olarak 
alttaki uygulama gerçekleşecektir. Ayrıca balık kesme ve paketleme hizmeti 
Alaçatı’da Okan Balıkçılık tarafından aynı şartlarda verilecektir. 
 
6 Eylül 2021 itibarıyla tüm etkinlikler için geçerli olan pandemi kuralları, bu turnuva 



için de geçerli olacaktır. Buna göre, girişte HES kodu kontrolü yapılacak ve aşılarını 
tamamlamış bireyler (yarışmacı, sponsor, çalışan ve ziyaretçi dahil)  içeri alınacaktır. 
Aşılarını tamamlamamış kişilerin en geç 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi 
beyan şartı vardır. Bu uygulama doğrultusunda, turnuva sahası, şartlara uyan tüm 
ziyaretçilere açıktır ve Teos’taki gibi ayrıca misafir kartı verilmeyecektir. 
 
Turnuva sahasında maske kullanımı her halükarda mecburidir. 
Sizi ve kendimizi düşünerek koyduğumuz bu pandemi kuralları her ne kadar 
sempatik olmayıp, belli kısıtlamalar içerse de, doğru yöntemin bu olduğuna 
inanıyoruz. Bu yıl turnuvaya katılan ekipleri ön planda tutarak, balıkçılık heyecanının 
devamını sağlarken, bunu sağlık açısından en az risk alarak yapmanın sizin de 
onaylayacağınız bir yol olduğunu düşünüyoruz. 
 
Yukarıda yazılı kuralları iyice okuyup algılayarak, ciddiyetle uymanızı rica ederiz. 
Yıllardır birlikte avlanan balıkçıların gerekli hassasiyeti göstererek iyi bir takım 
çalışması örneği vereceklerinden eminiz. 

 


