
World Drone Cup 2023 Application Information  
 
This informative text is provided by the World Drone Cup 2023 Organisation. World Drone 

Cup is a real life fpv drone race, held in Teknofest Festival. The festival is intended to be held 
in İstanbul, Turkey this year, between 02 - 05 May. However, due to Covid-19 Pandemic 

situation, some details are still uncovered. The organisation budget this year is limited to 32 
contestans. The contestants will be handpicked amongst those willing to participate, by the 
organisation committee. The following form is a application form, after which the selected 

applicants will be contacted for further details. Please keep in mind that the conditions may or 
may not change provided the state of pandemic and vaccination/health control issues. All 

participants are required to present a legal proof of their health status whenever requested by 
the organisation. Also the applicant should be aware that they might face quarantine in their 
own country on return, if not in Turkey upon arrival, according to changing regulations at the 

time of the race. Due to pandemic status, the World Drone Cup Organisation holds the right to 
postpone, cancel or convert the race to online format. By the submission of the following 

application form, all participants hereby agree to the above conditions.  
 
 

 
Dünya Drone Kupası 2023 Başvuru Bilgileri 

 
Bu bilgilendirici metin 2023 Dünya Drone Kupası Organizasyonu tarafından sağlanmıştır. 
World Drone Cup, Teknofest Festivali'nde düzenlenen gerçek bir fpv drone yarışıdır. Festivalin 

bu yıl 02-05 Mayıs tarih leri arasında İstanbul, Türkiye'de yapılması planlanıyor. Ancak Covid-
19 Pandemik durumu nedeniyle bazı detaylar hala ortaya çıkmamış durumda. Bu yılki 

organizasyon bütçesi 32 yarışmacı ile sınırlıdır. Yarışmacılar, organizasyon komitesi 
tarafından katılmak isteyenler arasından seçilecektir. Aşağıdaki form bir başvuru formu olup, 
daha sonra ayrıntılı bilgi için seçilen başvuru sahipleriyle iletişime geçilecektir. Lütfen bu 

yarışma koşullarının, pandemi durumu ve aşılama / sağlık kontrolü sorunları sebebi ile 
değişken olabileceğini göz önünde tutunuz. Organizasyon tarafından talep edildiğinde tüm 

katılımcıların sağlık durumlarının yasal bir kanıtını sunmaları gerekir. Ayrıca, yarış sırasında 
değişen yönetmeliklere göre, başvuru sahibi, varışta Türkiye'de olmasa da dönüşte kendi 
ülkesinde karantina ile karşılaşabileceğinin farkında olmalıdır. Pandemi durumu nedeniyle, 

Dünya Drone Kupası Organizasyonu yarışı erteleme, iptal etme veya çevrimiçi formata 
dönüştürme hakkını saklı tutar. Aşağıdaki başvuru formunun gönderilmesiyle, tüm katılımcılar 

işbu vesile ile yukarıdaki koşulları kabul etmiş olurlar. 


