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12 YAŞ ve ALTI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI YÖNERGESİ

SU PERİSİ BARAJ YARIŞLARI YÖNERGESİ
1. Daha önce Türkiye Şampiyonalarına ka lmamış bütün 15 Yaş ve al sporcuların, Türkiye
Şampiyonalarına ka lma hakkını elde etmek için bu yarışa girmesi ve belirlenen barajı geçmesi
zorunludur.
2. Yaş kategorileri 7-10 yaş ve 11-15 yaş olarak ikiye ayrılmış r.
3. Yarışmaya ka lacak sporcularda 2017-2018 sezonu vizeli Ar s k Yüzme lisansı bulunmalıdır. Lisans
çıkarma yaşına gelmemiş olan 7-8 yaş sporcuların “sporcu kar ” çıkarması zorunludur. Veli
muvafakatnamesi geçerli olmayacak r.
4. 7 yaşından küçük, 15 yaşından büyük sporcular Su Perisi Baraj Yarışlarına ka lamazlar.
5. Sporcular ﬁgürlerden maksimum 100 puan ve serbest balelerden maksimum 100 puan olmak üzere
toplam 200 puan toplayabilirler.
6. 7-10 yaş kategorisinin Türkiye Şampiyonası ka lım barajı 100 puan; 11-15 yaş kategorisinin Türkiye
Şampiyonası ka lım barajı 110 puandır.
7. Sporcular barajı geçmiş olsalar dahi, Türkiye Şampiyonasına girmedikleri sürece; 15 yaşını doldurana
kadar bu yarışa girebilirler.
8. Sporcular ﬁgürlerde siyah mayo beyaz bone kullanmak zorundadır.
9. Sporcular serbest bale yarışında FINA ar s k yüzme kurallarına uygun olmak kaydıyla, istedikleri
mayoyu giyebilirler.
10. Su perisi Baraj yarışı senede iki defa, Nisan ve Ekim aylarında yapılacak r. Ar s k Yüzme Teknik
Kurulu senelik yarışma sayısını azaltma ya da ar rma hakkına sahip r.
11. Sporcular solo ve/veya düet/mix düet yarışlarına ka labilirler. İki branşa da ka lan sporcunun yüksek
olan serbest bale puanı ﬁgür puanına eklenecek ve toplam puanı ortaya çıkacak r. (örnek :hem solo
hem düet/mix düet yapan sporcunun solo puanı daha yüksekse ﬁgür puanına o eklenecek, düet/mix
düet puanı daha yüksekse ﬁgür puanına düet/mix düet puanı eklenerek toplam puanı
belirlenecek r).
12. Düet/mix düet branşında sadece aynı kulübün sporcuları veya ikisi de ferdi lisans sahibi sporcular çi
oluşturabilir.
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13.Kategorilere göre kareograﬁ süresi aşağıdaki gibidir.

14.2018 senesinde kullanılacak olan ﬁgürler aşağıdaki gibi belirlenmiş r.

15. İlk defa ka lacak sporcular için, kendi yaş grubunda bir defa barajı geçmesi Türkiye Şampiyonalarına girebilmek için
yeterlidir. (örnek; 10 yaşındaki sporcu 7-10 yaş kategorisinde barajı geç yse, sonraki sene 11 yaşına geldiğinde 11-15
yaş kategorisinde tekrar baraj geçmesi gerekmez.)
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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.

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 Ankara Bürosu'ndan 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

