
 

 

 

 

 

 

 

16 OCAK 2016 TARİHLİ THK VE 2M KULUPLER TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR. 

 

1. Ticari olarak satılan bir ürün olmaması şartıyla, kompozit modellerin veya model parçalarının 

kullanımının devam edilmesine, 

2. Yarışmalarda kullanılacak katapult düzeneğinde rubber malzemenin 2016 da kullanılmaya 

devam edilmesine, 

3. Ruber ( Kauçuk ) bungenin boyunun max 10 metre dış çapının max 8 mm olmasına, 

4. İsteyen takımların Bunge kazıklarının rubber bunge lere vereceği zararları engellemek ve 

güvenlik artırıcı önlem olarak, organizasyonun çaktığı kazıklarının yanına ilave bir kazığın 

çakılmasına ve iki kazık arasına ip takılarak kullanılmasının uygun görülmesine, 

5. Olası Re-flight durumlarının azaltılması için Bursa Yarışmasında denenmek üzere 6 dakikalık 

çalışma zamanı ve 6 dakikalık uçuş zamanın denenmesine, 

6. Bursa da yapılacak test yarışmasın da sınırsız çıkış hakkı ve katapult karışmalarından doğacak 

Re-flight hakkı verilmeden uçuşların yapılmasına, 

7. 2016 yılında Bandırma ve Gölyaka da yeni yarışma ayaklarının oluşturulması ve 

organizasyonu yapacak kurum ve kuruluşlara destek olunmasına, 

8. Yarışma sonunda yapılan ödül törenine mümkün oldukça katılımın sağlanması ve 

organizasyonu yapan kulüp ve kuruma yardımcı olunmasına, 

9. Bu yıldan itibaren yarışma yapan kulüplerin kendi saha yarışma ekipmanlarını temin 

etmesine, 

10. THK yetkililerinin de katıldığı toplantıda 2m planörün Yarışma takvimine alınmasına ve 

bundan sonra daha çok destek ve yardımların sağlanmasına, 

11. İsten kulüpler malzemelerini temin ettikleri taktirde THK nun lazer kesim konusunda genç 

modelcilere ve kulüplere destek vereceğine, 

12. FAI spor kodu ile ilgili ilk defa ciddi adımlar atılması için çalışmaların başlamasına, 

13. Yarışma hakemi konusunda THK Genç Kanatlarının gerekli desteği vermesi için temaslarda 

bulunulmasına, 

14. Yarışmalarda kullanılan ana zaman gösterge paneli için fiyat teklifi alınmasına, 4 adedinin 

Hava Sporları Federasyonu tarafından karşılanacağına, 

15. 2016 yılında aşağıdaki yarışmaların belirlenen tarihlerde yapılmasına ve yukarıdaki 14 madde 

görüşülmüş ve karara bağlanmıştır. 

 

1- Bursa  - BUMUK   21-22 Mayıs 2016 

2- Gölyaka  - THSF - ATLAS  16-17 Temmuz 2016 

3- Yalova / HHO – HHO - ATLAS 06-07 Ağustos 2016 

4- Eskişehir/İnönü - ESHAVK  27-28 Ağustos 2016 

5- Bandırma  - BANDIRMA HÜRKUŞ 24-25 Eylül 2016 

6- Kıbrıs –KKTC HSF   22-23 Ekim 2016 



 

 

 

 

Toplantıya katılanlar      

 

Murat Bozdemir (BUMUK) 

Selçuk Gül(BUMUK) 

Savaş Zafer(BUMUK) 

Mehmet Serden (KKTC) 

İlker NAHIRCI (ATLAS) 

Sarven Bedikoğlu(ATLAS) 

R.Birol Öner(ATLAS) 

Haluk Akyol (ESHAVK) 

Murat Yağan(ESHAVK) 

İlker H. Evrendilek(ESHAVK) 

Şeref Erkara(ESHAVK) 

Yavuz Dal(ESHAVK) 

Kayhan Çelen (SAMOK) 

Saim Gürer (PEMUK) 

Fatih Ergenekon (THSF) 

Mustafa Kölemenoğlu (BANDIRMA HÜRKUŞ) 

Selim Nohutçu (BANDIRMA HÜRKUŞ) 

İlhan Gümüşel (BANDIRMA HÜRKUŞ) 

Tolga Yıldıran (BANDIRMA HÜRKUŞ) 

Varol Memişler (BANDIRMA HÜRKUŞ)

 

 

 


