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13 YAŞ ve ÜZERİ ARTİSTİK YÜZME
TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ

GENEL ESASLAR:

Türkiye Yüzme Federasyonu Ar s k Yüzme Müsabaka Talima hükümleri geçerlidir.
Yarışlar solo, düet, mixed düet, takım (+ ﬁgürler) ve serbest kombinasyon kategorilerinde yapılacak r.
Yarışlar 13-15 yaş, Gençler (15-18 yaş) ve Büyükler (18 yaş üstü) olmak üzere 3 farklı yaş kategorisinde
düzenlenecek r.
KATILIM
1. Yarışmaya ka lacak sporcularda 2017-2018 sezonu vizeli Ar s k Yüzme lisansı bulunmalıdır.
2. Her sporcu ilk ve mecburi olarak doğum tarihine göre kendi yaş kategorisinin ﬁgür ve serbest bale
yarışlarına ka lmak zorundadır. Bunu tamamladıktan sonra FİNA kurallarındaki gibi 2003 ve öncesi
doğmuş olan sporcular Büyükler yaş kategorisine de ka labilirler.
3. Büyükler yaş kategorisindeki sporcular teknik bale ve/veya serbest bale yüzebilirler.
4. Teknik baleler solo teknik, düet teknik/ mixed düet teknik ya da takım teknik' den ibare r. Teknik
elementler, ﬁgürler ve bale süreleri 2017-2021 FİNA kurallarında belir ldiği gibidir.
5. Bale süreleri aşağıdaki gibidir:
BRANŞ 13-15 yaş GENÇLER BÜYÜKLER
TEKNİKSERBESTSOLO2.15 (+-15)2.30 (+-15)2.00 (+-15)2.30 (+-15)DUET / MIXED DUET2.45 (+-15)3.00
(+-15)2.20 (+-15)3.00 (+-15)TAKIM3.30 (+-15)4.00 (+-15)2.50 (+-15)4.00 (+-15)COMBO4.00 (+-15)
6. Serbest kombinasyon branşında, 13 yaş ve üstü tüm sporcular karma olarak tek kategoride
yarışabilirler. Her kulüp, sınırlama olmadan istediği kadar performans sergileyebilir.
7. Bir kulüp takım ve/veya serbest kombinasyon kategorisinde birden fazla performans
gerçekleş recekse birinci takımı mutlaka 8 kişiden oluşmak zorundadır. Diğer takımlar 4-8 kişi
arasında olabilir.
8. Yaş kategorilerinde yapılacak olan solo, duet ve mixed düetler için, ka lım sınırlaması yoktur.
9. Büyükler Yaş kategorisi için teknik bale ve serbest bale için ayrı klasmanlar olacak r.
10. Gençler kategorisi için Figür, Teknik bale ve Serbest bale ayrı klasmanlar olacak r.
11. 13-15 Yaş kategorisi son sıralama FİNA kurallarına göre %100 teknik ﬁgür + %100 serbest bale
toplamından oluşacak r.
12. Yarışmaya Ferdi olarak ka lacak olan sporcuların lisans fotokopileri ve başvuru dilekçesi ile
başvurması gerekmektedir. Ferdi olarak ka lacak sporcular solo, düet ve ﬁgür branşlarında
ka labilirler.
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KAYITLAR

Yarışmaya kayıtlar ek-1'de ki formu doldurarak ………… tarihine kadar Türkiye Yüzme Federasyonu'na e-posta
yoluyla (banu@tyf.gov.tr ) ya da elden teslim edilerek yapılacak r. Son başvuru tarihinden sonra yapılan
başvurular kabul edilmeyecek r. Başvuru formu kulüp yetkilisi tara ndan onaylı ve kulüp kaşeli olmak
zorundadır.
KURA ÇEKİMİ VE TEKNİK TOPLANTI
Yarışma kura çekimi ve teknik toplan sının yer ve saa daha sonra duyurulacak r. Kura çekimine ve teknik
toplan ya en azından 1 kulüp temsilcisi (ve/veya başvuru formunda belir lmiş olan kulüp antrenörü)
ka lmak zorundadır.
MÜZİKLİ ANTRENMAN
………………… tarihinde 12.00 – 18.30 saatleri arasında yarışma havuzunda kulüplere ses sistemi ile çalışma
imkanı verilecek r. Bu imkandan faydalanmak isteyen kulüplerin başvuru formunda ilgili bölümü
işaretlemeleri gerekmektedir.
DEĞERLENDİRME
Yarışlar bireysel olarak değerlendirilecek r. Yaş kategorileri; 13-15 yaş, Gençler ve Büyükler
ÖDÜLLER
Yarışlarda her yaş kategorisi ve her branşta ilk 3 dereceye giren sporculara/takımlara madalya verilecek r.
İTİRAZLAR
Yarışmada i razlar 250 TL güvence bedeli karşılığında Yarışma Başhakemi' ne yazılı olarak yapılacak r. İ raz
başhakem tara ndan değerlendirilecek ve karara bağlanacak r. Başhakem' in i razı haklı bulması
durumunda güvence bedeli i raz sahibine iade edilecek r. Aksi durumda bu bedel Federasyona gelir olarak
kaydedilecek r. Yarışmada başhakemin kararı kesindir.
İLETİŞİM
Yarışma ile ilgili tüm ile şim ih yaçları için Türkiye Yüzme Federasyonu Merkez Oﬁsinden Banu KALENDER
ile ile şime geçilebilir.
İle şim Bilgileri:
banu@tyf.gov.tr
0312 310 09 05 / Dahili: 114

BAŞVURU FORMU

KULÜP ADI
ANTRENÖRÜ / GSM NO
İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADI-SOYADI

TELEFON

DOĞUM
TARİHİ

FAKS

7-8 YAŞ

SES SİSTEMİ İLE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ. SAAT :

E-POSTA

9-10 YAŞ

BRANŞ
SORUMLUSU

11-12 YAŞ

