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2017 – 2020 Yaş Grupları
FINA – LEN Yarışma Yaş Grupları

Dünya(FINA) ve Avrupa(LEN) Yüzme Federasyonlarının 2017 - 2020 yaş grupları aşağıdak g b
bel rlem şt r;
Yıldızlar:

Bayan (14-15) yaş Erkek

Gençler:

(15-16) yaş
Bayan (14-15-16-17) yaş
Erkek (15-16-17-18) yaş

Açık Yaş:

Bayan (14+) yaş Erkek
(15+) yaş

TYF Yurt ç Yarışma Yaş Grupları

Anal g :

Bayan 13 Yaş, 14 Yaş
Erkek 13 Yaş, 14 Yaş

11-12 Yaş Gel ş m Projes : Bayan (11),(12) Yaş
Erkek (11),(12) Yaş
Federasyon Karması :

Bayan (12) Yaş Erkek

(13) Yaş
Türk ye Yüzme Şamp yonaları Yaş S stem
Yıldızlar:

Bayan (13),(14-15) Yaş
Erkek (13),(14),(15-16) Yaş

Gençler:

Bayan (14-17) Yaş Erkek
(15-18) Yaş

Açık Yaş:

Bayan 13+ Yaş Erkek
13+ Yaş
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Yaş Grubu 1 Ocak – 31 Aralık aralığında hang yaşta se ona göre değerlend r lecekt r.
Örnek: 2001 doğumlu b r sporcu 31 Aralık 2017 Tar h ne kadar (16) yaş olarak yarışacaktır. 1 Ocak 2017
t bar le (17) yaş olarak yarışacaktır.

2017 – 2018 Sezonu Kulüp – Antrenör – Sporcu Beyanıdır
Bayan 12 Yaş ve üstü, Erkek 13 Yaş ve üstü olan sporcular ve sporcuları antrene eden antrenörler n beyan
formu şu şek lded r :
ANTRENÖR BEYANI
2017 – 2018 Sezonu çer s nde, antrenörün çalıştırdığı sporcuların, Ad ve Soyadları,
Antrenörün çalıştırdığı sporcuya yardım eden, As stan Antrenör, Kond syoner vb. Antrenörler n Adı ve
Soyadı.
SPORCU BEYANI
2017 – 2018 Sezonu çer s nde, çalıştığı Antrenörün Adı ve Soyadı, çalıştığı As stan ya da Kond syoner
vb. Antrenörün Adı ve Soyadı.
İlg l beyanlar kurum veya kulüp tarafından onaylanarak Türk ye Yüzme Federasyonu Başkanlığına
ved l kle ver lmek zorundadır.
Fax: 0 312 309 36 24
Ema l: nfo@tyf.gov.tr
Yıl çer s nde olası b r değ ş kl k durumunda düzeltme beyanı ver leb lecekt r.
AÇIK YAŞ KAMP YÖNERGESİ
Açık Yaş M ll Takım kadrosunda bulunan sporcular ve antrenörler , kamp planlamaları, kulüpler aracılığı le
Türk ye Yüzme Federasyonu Yüzme Tekn k Kuruluna sunup Kabul ed ld kten sonra kamp programlarını
uygulayab l rler. Uygulanacak ra ç Ankara Eryaman Tohm Merkez Konaklama bedel d r.
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NOT:
2017 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şamp yonası Kadrosu Temmuz 2017 tar h nde yapılan seçmeler
sonucunda seç lm şt r. Bu turnuvada seçmelerde b r branş ve mesafede her ülkeden 4 sporcu yüzecekt r.
Bundan dolayı, eğer kadroya seç lmem ş b r sporcu, resm b r müsabakada, seç len sporculardan sonra
mevcud yet n koruyan boş branşların, barajını geçer se, seç len M ll Takım kadrosuna eklen r.
Sporcunun lg l M ll Takıma seç leb lmes ç n, s m b ld r m son tar h ne kadar g deceğ yurt dışı
müsabaka veya müsabakaları b ld rmes ve Yüzme Tekn k Kurulundan onay alması gerekmekted r.
Sporcu, Türk ye Yüzme Federasyonu'nun bel rled ğ tar hler arasında M ll Takıma seç len sporcudan daha
y b r derece yapsa b le, lg l branş da boşluk var se kadroya dah l ed l r, daha önce seç len sporcunun
önüne geçemez.2017 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şamp yonasında F nal yüzen sporcular, ﬁnal yüzdükler
branş ve mesafelerde, d rek olarak 2018 Akden z Oyunları Kadrosuna 1. Sporcu olarak seç l rler.
Her branş ve mesafede b r ülkeden en fazla 2 sporcunun yarışacağı Akden z Oyunları turnuvasında, kadro
seçmeler , Ol mp yat Kom tes tarafından bel rlenen kotaya göre, branş ve mesafelerde ger ye kalan
boşluklara göre yapılır.
Avrupa Gençler, Dünya Gençler, Avrupa Büyükler, Avrupa Oyunları, Avrupa Kısa Kulvar, Dünya Kısa Kulvar,
Dünya Gençl k Ol mp yatı, Dünya Şamp yonası g b büyük turnuvalara yapılan M ll Takım Sporcu seç m
Türk ye Yüzme Federasyonunun bel rled ğ tar hler arasında ve müsabakada yapılarakseç l r.
İlg l müsabaka s m son b ld r m tar h ne kadar olan süreçte, eğer kadroya seç lmem ş b r sporcu resm b r
müsabakada, seç len sporculardan sonra mevcud yet n koruyan boş branşların, barajını geçer se, seç len
M ll Takım kadrosuna, bu sporcu eklen r.
Sporcunun lg l M ll Takıma seç leb lmes ç n, s m b ld r m son tar h ne kadar g deceğ yurt dışı
müsabaka veya müsabakaları b ld rmes ve Yüzme Tekn k Kurulundan onay alması gerekmekted r.
Sporcu Türk ye Yüzme Federasyonu'nun bel rled ğ tar hler arasında M ll Takıma seç len sporcudan daha y
b r derece yapsa b le, lg l branş da boşluk var se kadroya dah l ed l r, daha önce seç len sporcunun önüne
geçemez.

