
24/01/2020 CUMA  7.YARIŞ GÜNÜ RAPORUKocaeli

ÇIKIŞ NEDENİAt AdıAT NOKOSU NO

ÇIKAN ATLAR :

 1  3 ALTINTUNÇ CİDAGODA TRAVMATİK ÖDEM

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı KOŞMAYAN JOKEY ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN JOKEYİ

ANTRENÖR DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN ANTRENÖRÜ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN ANTRENÖRÜ

SEYİS DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı ATIN SEYİSİ ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN SEYİSİ
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4  numarada kayıtlı BÖLÜKBEY isimli atın antrenörü Ufuk DEMİR' in ,  kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde 9  numaralı atın 

jokeyinin kendi  atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiş, koşu  kurulumuzca incelenmiş olup protestonun reddine 

karar verilmiştir.

4  numaraya kayıtlı BÖLÜKBEY   isimli atın binici Kaancan GÖKÇE koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek içindeki 

ata tampon yapmak suretiyle   yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış 

olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini  ifade etmiştir.31.01.2020 verdiği savunması Kulumuzca 

yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 

1. fıkrası  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri uyarınca 7 (yedi ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ,  

Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır

9  numaraya kayıtlı SARDUR  isimli atın binici Tolgahan KERESTECİ koşunun son düzlüğünde usulsüz kulvar değiştirerek dışındaki 

ata tampon yapmak suretiyle   yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış 

olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini  ifade etmiştir.24.01.2020 verdiği savunması Kulumuzca 

yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 

1. fıkrası  (b-1), (c) ve (ç)   bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması ,  

Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562 TL para cezası ile 

cezalandırılmıştır
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