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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU
11-12 YAŞ ULUSAL  GELİŞİM PROJESİ
TÜRKİYE FİNALİ

Müsabaka Yer�: 
TRABZON MEHMET AKİF ERSOY KAPALI YÜZME HAVUZU (50M)

Müsabaka Tarihi : 
13-14-15-16 ARALIK 2018

Teknik Toplantı : 
13 Aralık 2018 SAAT:14.00
(TOHM Kamp Eğ�t�m Merkez�)

Katılım Yaşı : 
11 - 12 Yaş (2007 - 2006) Bayan - Erkek

Son Liste Bildirimi : 
05 Aralık 2018 saat 23:59
(L�ste b�ld�r�mler� adresine yapılacaktır.)mhkyuzme@tyf.gov.tr 

Baraj Geçerl�l�k Tar�hler�: 
01 Ocak - 05 Aralık 2018 saat 23:59

Müsabaka Havuz B�lg�ler�: 
10 Kulvar, 50M FINA Standartlarında Yarış Havuzu
8 Kulvar, 50M Isınma Havuzu
Havuzun Tekn�k Yapısı Elektron�k Scorboard
FINA Standartlarına Uygun Takozlu Depar Taşı
Tr�bün Kapas�tes�: 1500
Sporcu D�nlenme Alanları: Mevcut
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1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.

2. Yarışmalara belirtilen yaş grubu sporcuları, 2018-2019 vizeli lisansları ile iştirak 
edeceklerdir.

3. Vize müsabakasına katılıp  (A1-A2-A3-A4 ) baraj sisteminden 4 adet baraj 
geçen tüm sporcular Türkiye Finalı yarışmalarına katılma hakkı kazanmış 
olurlar. 

4. Türkiye Final yarışmalarına  katılabilmek ve baraj geçerlilik tarihleri arasında 
TYF ve MEB yarışmalarında yüzülen derecelerin geçerli sayılabilmesi için 
Ekim ayında düzenlenlenen vize müsabakasına katılmış olması gerekiyor. 
Mazeret kabul edilmeyecektir.

5. Teknik toplantıya katılmayan kulüp yetkilileri alınan kararları kabul etmiş 
sayılacaktır.

6. Kulüp yetkilileri, yarışma katılım formlarını belirlenen gün ve saate kadar 
mhkyuzme@tyf.gov.tr bildirmelidir.

7.  Her spor kulübü ve antrenörü bildirim yaptığı derecenin resmi olduğunu itiraz vb. 
durumlarda ispat etmekle yükümlüdür. Verilen derecenin resmi olmaması 
durumunda sporcu yarış yüzemez, harcırah alamaz ve dereceyi yanlış bildiren 
kulüp ve antrenörler hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin 
Talimatının11.ve 22.maddesine göre işlem yapılır.

8. İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak yapılacak olup 350 TL itiraz bedeli 
ödenecektir.

9. 11-12 yaş grubunda, yarışma düzenlenmesi için yeterli sayıda sporcusu 
olmayan iller, başka illerde yapılan vize yarışmalarına katılabilirler

10. Vize yarışmalarını kısa kulvar havuzda (25m) gerçekleştiren illerimizin 
dikkatine : Kısa kulvarda baraj geçen sporcunun antrenörü , Türkiye 
Finali'ne  derece bildirimi yaparken kısa kulvara denk gelen uzun kulvar 
barajının derecesini yazmalıdır. Örneğin 50m Serbest 11 yaş bayan kısa 
kulvarda 34.66 yüzerek A1 barajını geçen sporcunun antrenörü bölge 
müsabakasına derece bildirimi yaparken uzun kulvar A1 barajına denk gelen 
35.99'u yazmalıdır.Aksi taktirde yüzelen derece NT değerlendirecektir.

Müsabaka Kuralları 
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1. Seans başlama zamanı : Seans başlangıç saatleri yarışma 
programında belirtlimiştir.

2. Müsabaka katılım sayısı : Sporcular, yarışma boyunca seans ve güne 
bakılmaksızın bayrak yarışları hariç, baraj geçtiği branş ve mesafelerden 
en fazla 4 müsabakaya katılabilir.

3. Isınma : Havuz; ısınmalar için seans başlangıcından en az 1 saat 30 dakika 
öncesinden kullanıma açılacaktır.Isınmalarda havuzun 1. kulvarı çıkış ve 
dönüş çalışmaları için, havuzun son kulvarı tempo kulvarı olarak 
kullanılacaktır. Isınmalar esnasında havuzda en az 2 hakem bulunarak 
ısınma düzenini sağlayacaklardır.

4. Yarışmalarda baş üstü start uygulanacak ve anonslar seriler yüzülürken yapılacaktır.

5. Seriler : Seriler hızlı dereceden yavaş dereceye doğru yaş grubuna göre yapılacaktır.

6. Seremoni : Seremoni, 2. gün öğleden sonra seansı 
başlamadan 15 dakika öncesinden her kulüpten en az bir 
sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecektir.

7. Bayrak Yarışları

a.   Bayrak takımları 11 yaş ayrı, 12 yaş ayrı ve baraj geçen sporculardan oluşur.

b.   Bayrak takım listeleri, ilgili seans başlamadan önce hakem sekreteryasına 
teslim edilmelidir.

c.   Bayrak takımlarına derece vermek isteyen kulüp antrenörleri; 
50m havuzlarda düzenlenen vize veya bölge yarışmalarındaki 
resmi dereceleri kullanmalıdır.

d.   Vize veya bölge yarışmalarında resmi derecesi olmayan bayrak 
takımlarına derece vermek isteyen kulüp antrenörleri sporcuların 50M  
havuzlarda yüzdükleri resmi dereceleri toplayarak derece verebilirler. 
Sporcunun yüzmüş olduğu derecesi yoksa ilgili branş ve mesafenin 50M 
havuz A1 barajına denk gelen derecesi hesaplamada kullanılır.

e.   c ve d şıklarında şartları yerine getirmeyen bayrak takımları NT 
(dereces�z) olarak yüzerler.

f.   Mix bayrak takımları 11 yaş ayrı, 12 yaş ayrı ve baraj geçen sporculardan 
oluşur.Mix Bayrak takımları 3 kız ve 3 erkek sporcudan oluşur.

Müsabaka B�lg�ler� 
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8.   Ödüllendirme:

a. Yarışmada ödüllendirme yapılacaktır.A4-A3 barajını geçen sporcu 
altın, A2 barajını geçen sporcu gümüş, A1 barajını geçen sporcu 
bronz madalya kazanır.

b. Bir sporcu yarışma boyunca ferdi yarışları içerisinde en yüksek geçtiği 
baraja denk gelen madalyayı kazanır.

c. Bir sporcu 8. Madde a ve b fıkralarında istenilen şartları 
yerine getirmişse yarışma boyunca bir adet madalya 
alacaktır.

d. Bayrak yarışlarında ilk 4'e giren takımlara madalya verilir.

9. Harcırah : Bir sporcunun harcırah alabilmesi için grup yarışmalarında en az 2 
adet A barajı geçmesi gerekmektedir.

a. Bir kulübün 8'den az sporcusu 2 harcırah barajı geçmişse 1 
antrenör ya da idareciye harcırah verilecektir.

b. Bir kulübün 8-16 sporcusu 2 harcırah barajı geçmişse 2 
antrenör ya da 1 antrenör 1 idareciye harcırah 
verilecektir.

c. Bir kulübün 16'dan fazla sporcusu 2 harcırah barajı geçmişse 2 
antrenör ve 1 idareciye harcırah verilecektir.

1 .0    Türkiye Yüzme Federasyonu gerekli gördüğü durumlarda yarışma programı,  
tarih, işleyiş ve reglemanında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.






