
 “Geleceğin Şampiyon Kulaçları Marmaris’te Buluşuyor” 4.YIL 

(11/12 YAŞ 23 NİSAN YÜZME FESTİVALİ MUĞLA İL ELEMESİ) 

Müsabaka Tarihi  : 31 OCAK -1/2 ŞUBAT 2014                                                                                                                                                              
Müsabaka Yeri   : Marmaris- Muğla –Türkiye   /   Marmaris Belediyesi Yüzme Eğitim Merkezi                          
Müsabaka Katılım Yaşı : 2002 – 2003 - 2004 Doğumlu Bayan ve Erkek Sporcular                                                                       
Teknik Toplantı  : 30 OCAK 2014 Saat 17:00   Müsabakanın yapılacağı havuz                                                             
HAVUZ TEKNİK ÖZELLİKLERİ ;                                                                                                                                                                          
Yarışlar; 25 M lik 6 kulvarlı, elektronik skor board lu, merkezi klimalı havuzda yapılacaktır. Su sıcaklığı 27 derece 
olacaktır                                        GENEL KURALLAR 

1- Yarışmalara tüm kulüplerimiz ve ferdi sporcularımız katılabilir. 
2- Yarışmaya kulüpler ve ferdi sporcular kendi imkanlarıyla katılacaklardır. 
3- Yarışlar direkt final olarak yüzülecek, FINA kuralları uygulanacaktır.   
4- Yarışmaya 2013-2014 sezonu vizeli lisanslarla iştirak edilecektir. 
5- Yarışmaların sabah seansı saat 09.00 da başlayacak, öğlen seansına teknik toplantıda karar verilecektir. 
6- Seremoni 1. Gün öğlen seansı başlamadan 15 dakika önce yapılacak, her kulüpten 3 erkek ve 3 bayan 

sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecektir. Sporcular seremoniye kulüp forması ile katılacaklardır.   
7- Bir sporcu bayrak yarışı hariç bir seansta en fazla 2 yarış olmak şartıyla toplamda en çok 4 yarışmaya 

katılabilir.         
8- Bayrak yarışlarından önce 10 dakika ara verilecektir. 
9- Kulüplerin bayrak yarış listelerini ilgili seans başlamadan önce yarışma sekreteryasına vermeleri 

gerekir.   
10- Her mesafede kulüpler diledikleri kadar sporcu yarıştırabilir, en iyi 2 sporcusuna puan verilir. 
11- Yarışma sonuçları, 10,11 ve 12 yaş ayrı ayrı değerlendirilecek, ilk 3’ e giren sporcular madalya ile, ilk 3’e 

giren takımlar (BN/ER)  kupa ile ödüllendirilecek. Genel toplam puan sıralamasında ilk 3’e giren 
takımlar turnuva şampiyonluğu (1. 2. 3.lük ) kupası ile, 50 m serbets final sonucunda 1.gelen B/E 
sporcular  Turnuvanın en hızlı ve dayanıklı sporcusu ödülü ile ödüllendirileceklerdir.                                                                                                                                                      
-50 m serbest yarışları  sonucunda yaş gözetmeksizin, yarışan  bayan ve erkek sporcularda  6 en iyi 
derece finale kalır.( Örn; 10-11-12 Yaş B/E en iyi 6 derece.)                                                                                             
- Finale kalan 6 erkek ve bayan sporcunun adı anons edilir ve en değerli sporcu final listesi Olarak 
açıklanır.                                                                                                                                                                                       
- Final 3. Gün sabah seansı bitiminde yüzülür. Sporcular müsabakaya anons edilerek  davet edilirler.                                                                                                                                                          
- Müsabaka başlar ve 50 m sonunda son iki sporcu elenir.                                                                                                  
- Kalan 4 sporcu yarı final yüzmek üzere tekrar anons edilir kulvar düzenlemeleri dereceye göre 
tekrar belirlenir. 5 dakika dinlenen sporcular verilecek alarm sesi ile tekrar depar taşına davet edilir 
ve yarış tekrar başlar.                                                                                                                                                                                 
-Yarı final sonunda son 2 sporcu elenir ve en iyi 2 sporcu final yüzmek üzere tekrar beklemeye başlar 
7 dakika dinlenen sporcular müzik eşliğinde anons edilir ve final için depar taşına davet edilir.                                                                                                                                                          
- Son iki sporcu son 50 m yi yüzer ve kazanan sporcu Şampiyona’nın en hızlısı ve aynı zamanda en 
dayanıklı sporcusu olma hakkını elde eder ve ödüllendirilir. 

12- Yarışmada itiraz bedeli 350 TL dir. 
13- Kulüpler sporcu derecelerini www.marmarisyuzme.com sitesinde yayınlanan MÜSABAKA KATILIM 

FORMU’ nu doldurarak en geç 17 OCAK 2014 saat 17.00 ye kadar marmarisyuzme@hotmail.com  
adresine bildirmek zorundadır. 
A- 20/24 OCAK 2014 tarihleri arasında kontrol listeleri yayınlanacaktır. 
B- 27 OCAK  2014 tarihinden itibaren start listeleri yayınlanacak olup teknik toplantıda değişiklik 

kabul edilmeyecektir.(Teknik toplantıda katılan tüm kulüplere start listesi dağıtılacaktır. Tasnif dışı 
sporcu kabul edilmeyecektir. Kontrol ve start listeleri www.marmarisyuzme.com sitesinde 
yayınlanacaktır.) 

14- Katılacak kulüpler en geç 10 Ocak 2014 tarihine kadar sporcu,antrenör ve yönetici sayısını 
marmarisyuzme@hotmail.com adresine bildirmeleri gerekir.  

15- Yüzme kulüpleri 11/12 yaş 23 Nisan il elemesine Muğla/Marmaris’te katılabilirler. Derece bildiriminde 
yukardaki tarihler geçerlidir.23 Nisan eleme yarışları için Yüzme federasyonu olimpik kulaçlar 
müsabaka formatı geçerlidir. 

http://www.marmarisyuzme.com/
mailto:marmarisyuzme@hotmail.com
http://www.marmarisyuzme.com/
mailto:marmarisyuzme@hotmail.com


 

      PROGRAM 
1.GÜN SABAH                                                                                                                                                                                      
50 M KELEBEK (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                                  
50 M SERBEST (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
4X50 M KARIŞIK BAYRAK (10-11-12 B/E) 

 

1.GÜN AKŞAM                                                                                                                                                                            
100 M SIRTÜSTÜ (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                  
50 M KURBAĞALAMA (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                    
200 M KARIŞIK(10-11-12 B/E) 

 

2.GÜN SABAH                                                                                                                                                                                      
100 M SERBEST (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                 
50 M SIRTÜSTÜ(10-11-12 B/E)                                                                                                                                                          
100 M KARIŞIK (10/11/12 B/E)                                                                                                                                                                    

 

2.GÜN AKŞAM                                                                                                                                                                                              
200 M SERBEST(10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
100 M KELEBEK(10-11-12 B/E)                                                                                                                                                    
4X50 M SERBEST BAYRAK (10-11-12 B/E) 

 

3.GÜN SABAH                                                                                                                                                                                           
400M SERBEST (10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                    
100 M KURBAĞALAMA(10-11-12 B/E)                                                                                                                                                                 
50 M SERBEST FİNAL B/E (Turnuvanın en hızlı ve dayanıklı sporcusu) 

 

KUPA TÖRENİ 

BİLGİ                            :                                                                                                                                                              
Hilmi KISA                                                                                                                                                                                                                           
gsm 0506 798 47 77                                                                                                        
marmarisyuzme@hotmail.com                                                                                       
www.marmarisyuzme.com                                                                                                                         
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