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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU
ARTİSTİK YÜZME
SU PERİSİ BARAJ YARIŞLARI
Müsabaka Yeri / Saat :
BURHAN FELEK KAPALI YÜZME HAVUZU / 10.00

Müsabaka Tarihi:
22 N san 2018
Son Başvuru Tar h
13 N san 2018
Katılım Yaşı:
7 - 10 Yaş ve 11 - 15 Yaş Bayan
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GENEL ESASLAR

1. Daha önce Türk ye Şamp yonalarına katılmamış bütün 15 Yaş ve altı sporcuların, Türk ye Şamp yonalarına
katılma hakkını elde etmek ç n bu yarışa g rmes ve bel rlenen barajı geçmes zorunludur.
2. Yaş kategor ler 7-10 yaş ve 11-15 yaş olarak k ye ayrılmıştır.
3. Yarışmaya katılacak sporcularda 2017-2018 sezonu v zel Art st k Yüzme l sansı bulunmalıdır. L sans
çıkarma yaşına gelmem ş olan 7-8 yaş sporcuların “sporcu kartı” çıkarması zorunludur. Vel
muvafakatnames geçerl olmayacaktır.
4. 7 yaşından küçük, 15 yaşından büyük sporcular Su Per s Baraj Yarışlarına katılamazlar.
5. Sporcular ﬁgürlerden maks mum 100 puan ve serbest balelerden maks mum 100 puan olmak üzere toplam
200 puan toplayab l rler.
6. 7-10 yaş kategor s n n Türk ye Şamp yonası katılım barajı 100 puan; 11-15 yaş kategor s n n Türk ye
Şamp yonası katılım barajı 110 puandır.
7. Sporcular barajı geçm ş olsalar dah , Türk ye Şamp yonasına g rmed kler sürece; 15 yaşını doldurana
kadar bu yarışa g reb l rler.
8. Sporcular ﬁgürlerde s yah mayo beyaz bone kullanmak zorundadır.
9. Sporcular serbest bale yarışında FINA art st k yüzme kurallarına uygun olmak kaydıyla, sted kler mayoyu
g yeb l rler.
10. Su per s Baraj yarışı senede k defa, N san ve Ek m aylarında yapılacaktır. Art st k Yüzme Tekn k
Kurulu senel k yarışma sayısını azaltma ya da arttırma hakkına sah pt r.
11. Sporcular solo ve/veya düet/m x düet yarışlarına katılab l rler. İk branşa da katılan sporcunun yüksek
olan serbest bale puanı ﬁgür puanına eklenecek ve toplam puanı ortaya çıkacaktır. ( örnek: hem solo hem
düet/m x düet yapan sporcunun solo puanı daha yüksekse ﬁgür puanına o eklenecek, düet/m x düet puanı
daha yüksekse ﬁgür puanına düet/m x düet puanı eklenerek toplam puanı bel rlenecekt r).
12. Düet/m x düet branşında sadece aynı kulübün sporcuları veya k s de ferd l sans sah b sporcular ç ft
oluşturab l r.
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MÜSABAKA BİLGİLERİ
13. Kategor lere göre kareograﬁ süres aşağıdak g b d r.

BRANŞ
SOLO
DÜET

7-10 YAŞ

11-15 YAŞ

1.00 (+-15sn)

1.30 (+-15sn)

2.00 (+-15sn)

2.30 (+-15sn)

14. 2018 senes nde kullanılacak olan ﬁgürler aşağıdak g b bel rlenm şt r.
7-10 YAŞ

11-15 YAŞ

Back Truck Sommersault
Sağ-Sol Yelken
Flam ngo Back Layout
Tub 180*

Balletleg S ngle
Barracuda
Tower
K pnus

15. İlk defa katılacak sporcular ç n, kend yaş grubunda b r defa barajı geçmes Türk ye Şamp yonalarına
g reb lmek ç n yeterl d r. (örnek; 10 yaşındak sporcu 7-10 yaş kategor s nde barajı geçt yse, sonrak sene 11
yaşına geld ğ nde 11-15 yaş kategor s nde tekrar baraj geçmes gerekmez.)
KAYITLAR
Yarışmaya kayıtlar ek-1'de k formu doldurarak 13 NİSAN 2018 tar h ne kadar Türk ye Yüzme
Federasyonu'na e-posta yoluyla (banu@tyf.gov.tr ) ya da elden tesl m ed lerek yapılacaktır. Son başvuru
tar h nden sonra yapılan başvurular kabul ed lmeyecekt r. Başvuru formu kulüp yetk l s tarafından onaylı ve
kulüp kaşel olmak zorundadır.8
KURA ÇEKİMİ VE TEKNİK TOPLANTI
Yarışma kura çek m ve tekn k toplantısının yer ve saat daha sonra duyurulacaktır. Kura çek m ne ve tekn k
toplantıya en azından 1 kulüp tems lc s (ve/veya başvuru formunda bel rt lm ş olan kulüp antrenörü)
katılmak zorundadır.
MÜZİKLİ ANTRENMAN
Su Per s Baraj Yarışlarında müz kl antrenman yapılmayacaktır.
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PROGRAM

08.00 - 09.45
10.00 - 10.20

MÜZİKSİZ ANTRENMAN
AÇILIŞ

SABAH SEANSI

FİGÜR YARIŞLARI

ÖĞLE ARASI
AKŞAM SEANSI

MÜZİKSİZ ANTRENMAN
SERBEST BALE YARIŞLARI
SERTİFİKA PROGRAMI

DEĞERLENDİRME
Yarışlar b reysel olarak değerlend r lecekt r. Yaş kategor ler ; 7-10 yaş ve 11-15 yaş.
ÖDÜLLER
Yarışmaya katılacak her sporcuya katılım belges ve barajı geçerek Türk ye Şamp yonası' na katılmaya hak
kazanan sporculara başarı belges ver lecekt r.
İTİRAZLAR
Yarışmada t razlar 250 TL güvence bedel karşılığında Yarışma Başhakem ' ne yazılı olarak yapılacaktır.
İt raz başhakem tarafından değerlend r lecek ve karara bağlanacaktır. Başhakem' n t razı haklı bulması
durumunda güvence bedel t raz sah b ne ade ed lecekt r. Aks durumda bu bedel Federasyona gel r olarak
kayded lecekt r. Yarışmada başhakem n kararı kes nd r.
İLETİŞİM
Yarışma le lg l tüm let ş m ht yaçları ç n Türk ye Yüzme Federasyonu Merkez Oﬁs nden Banu
KALENDER le let ş me geç leb l r.
İlet ş m B lg ler : banu@tyf.gov.tr
0312 310 09 05 / Dah l : 114
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SU PERİSİ BARAJ YARIŞI BAŞVURU FORMU
KULÜP ADI
ANTRENÖRÜ / GSM NO
İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BRANŞ
SORUMLUSU

SU PERİSİ BARAJ YARIŞI BAŞVURU FORMU
ADI-SOYADI

DOĞUM TARİHİ
(G/A/Y)

7-10 YAŞ

11-15 YAŞ

SOLO / DUET/
MIXED DUET

Yukarıdak b lg ler n doğru olduğunu ve Antrenörümüzün kulübümüz adına tekn k toplantıya katılab leceğ n onaylıyoruz.
KAŞE - İMZA

