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TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU
ARTİSTİK YÜZME
TÜRKİYE YAZ ŞAMPİYONASI
Müsabaka Yeri / Saat :
BURHAN FELEK KAPALI YÜZME HAVUZU / 17.00

Müsabaka Tarihi:
11-13 Mayıs 2018
Son Başvuru Tar h
07 Mayıs 2018
Katılım Yaşı:
7 - 8, 9-10, 11-12, 13-15 Yaş,
Jun or ve Sen or Kategor s
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GENEL ESASLAR

1) Türk ye Yüzme Federasyonu Art st k Yüzme Müsabaka Tal matı hükümler geçerl d r.
2) Yarışlar solo, duet, m xed duet, takım (+ ﬁgürler) ve serbest komb nasyon olmak üzere 5 farklı kategor de
yapılacaktır.
3) Yarışlar 7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş, 13-15 yaş, jun or ve sen or olmak üzere 6 farklı yaş kategor s nde
düzenlenecekt r.
KATILIM
1) Yarışmaya katılacak sporcularda 2017-2018 sezonu v zel Art st k Yüzme l sansı bulunmalıdır. 7-8 yaş
sporcuların “sporcu kartı” çıkarması zorunludur. Vel muvaﬀakatnames geçerl olmayacaktır.
2) Bale süreler aşağıdak g b d r:

BRANŞ
SOLO
DUET / MIXED DUET
TAKIM
COMBO
BRANŞ

7-8 YAŞ
1.00 (+- 15sn)
1.30 (+- 15sn)

13-15 YAŞ

9-10 YAŞ
1.30 (+- 15sn)
2.00 (+- 15sn)
3.00 (+- 15sn)
3.00 (+- 15sn)

JUNIOR
TEKNİK
SERBEST

11-12 YAŞ
2.00 (+- 15sn)
2.30 (+- 15sn)

SENIOR
TEKNİK
SERBEST

SOLO

2.15 (+-15sn)

2.00(+-15sn)

2.30(+-15sn)

2.00(+-15sn)

2.30(+-15sn)

DUET / MIXED DUET

2.45 (+-15sn)

2.20(+-15sn)

3.00(+-15sn)

2.20(+-15sn)

3.00(+-15sn)

TAKIM

3.30 (+-15sn)

2.50(+-15sn)

4.00(+-15sn)

2.50(+-15sn)

4.00(+-15sn)

COMBO

4.00(+-15sn)

3) Her sporcu lk ve mecbur olarak doğum tar h ne göre kend yaş kategor s n n ﬁgür ve serbest bale
yarışlarına katılmak zorundadır. Bunu tamamladıktan sonra FİNA kurallarındak g b 2003 ve önces doğmuş
olan sporcular Büyükler yaş kategor s ne de katılab l rler.
4) Büyükler yaş kategor s ndek sporcular tekn k bale ve/veya serbest bale yüzeb l rler.
5) Yaş kategor ler nde yapılacak olan solo, duet ve m xed düetler ç n, katılım sınırlaması yoktur.
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6) Serbest komb nasyon branşında, 13 yaş ve üstü tüm sporcular karma olarak tek kategor de yarışab l rler.
7) B r kulüp takım ve/veya serbest komb nasyon kategor s nde b rden fazla performans gerçekleşt recekse
b r nc takımı
mutlaka k ş den oluşmak zorundadır. D ğer takımlar 4-8/10 k ş arasında olab l r.
8) Büyükler Yaş kategor s ç n tekn k bale ve serbest bale ç n ayrı klasmanlar olacaktır.
9) Gençler kategor s ç n F gür, Tekn k bale ve Serbest bale ayrı klasmanlar olacaktır.
KAYITLAR

Yarışmaya kayıtlar ek-1'de k formu doldurarak 4 Mayıs 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.
KURA ÇEKİMİ VE
TEKNİK TOPLANTI

Yarışma kura çek m ve tekn k toplantısı 9 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA günü saat 15.00te Burhanfelek Kapalı
Yüzme Havuzu' nda yapılacaktır. 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) kalmak zorundadır.
MÜZİKLİ ANTRENMAN

11 MAYIS 2018 CUMA günü 09.00 – 16.00 saatler arasında yarışma havuzunda kulüplere ses s stem le
çalışma mkanı ver lecekt r. Bu mkandan faydalanmak steyen kulüpler n başvuru formunda lg l bölümü
şaretlemeler gerekmekted r.
DEĞERLENDİRME

Yarışlar b reysel olarak değerlend r lecekt r. Yaş kategor ler ; 7-8 yaş, 9-10 yaş, 11-12 yaş,13-15 yaş, Jun or
ve Sen or.
ÖDÜLLER

Yarışlarda her yaş kategor s ve her branşta lk 3 dereceye g ren sporculara/takımlara madalya 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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BAŞVURU FORMU
KULÜP ADI
ANTRENÖRÜ / GSM NO
İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BRANŞ
SORUMLUSU

YARIŞMAYA KATILACAK OLAN SPORCULAR
ADI-SOYADI

DOĞUM TARİHİ
(G/A/Y)

7-8 YAŞ

9-10 YAŞ

11-12 YAŞ

SES SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUZ. SAAT: ...........................

Yukarıdak b lg ler n doğru olduğunu ve Antrenörümüzün kulübümüz adına tekn k toplantıya katılab leceğ n onaylıyoruz.
KAŞE - İMZA
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BAŞVURU FORMU
KULÜP ADI
ANTRENÖRÜ / GSM NO
İLETİŞİM BİLGİLERİ

TELEFON

FAKS

E-POSTA

BRANŞ
SORUMLUSU

YARIŞMAYA KATILACAK OLAN SPORCULAR
ADI-SOYADI

DOĞUM TARİHİ
(G/A/Y)

13-15 YAŞ

JUNIOR

SENIOR

SES SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA YAPMAK İSTİYORUZ. SAAT: ...........................

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

