
Müsabaka Yeri:�

İSTANBUL Beylikdüzü Kapalı Yüzme Havuzu 
(İstanbul-Tekirdağ-Edirne-Kırklareli-Kocaeli-Sakarya-Bolu-Zonguldak - Düzce)

ANKARA Eryaman TOHM Yüzme Havuzu
 ( Eskişehir-Ankara-KırıkkaIe- Sinop-Çorum-Samsun-Ordu-Giresun-Trabzon-Rize-Erzurum-Amasya-Bartın-Gümüşhane -
 Erzincan-Kastamonu-Karabük-Afyon)

BURSA Atıcılar Kapalı Yüzme Havuzu
(Bursa-Çanakkale-Balıkesir-Manisa-Aydın-Denizli-Muğla-Izmir-Uşak-Kütahya-Yalova)

MERSİN Olimpik Yüzme Havuzu
(Adana-Antalya-Mersin-Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Gaziantep-Niğde-Hatay- Adıyaman- Malatya-Elazığ-lskenderun-
Kahramanmaraş-Van –Sivas-Isparta-Konya-Burdur)
 
Müsabaka Tarihi:�
19-20 Ekim 2019 (İstanbul İli için 18-20 Ekim 2019) 

Teknik Toplantı:�
18 Ekim 2019 Saat: 17.00 (İstanbul İli için 17 Ekim 2019 Saat 17.00 Yarışmaların yapılacağı havuzlarda teknik toplantılar 

yapılacaktır.

Katılım Yaşı:��
11 -12 Yaş (2007-2008) Bayan - Erkek 

Son Liste Bildirimi:  

16 Ekim 2019 saat 23.59
Liste bildirimlerinin portal.tyf.gov.tr adresinden kulüp ve antrenörlere tanımlı kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılarak başvurular 
tamamlanacaktır. (**Mail yoluyla gönderilen başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.)

Baraj Geçerlilik Tarihleri:�
01 Ocak - 16 Ekim 2019

11 - 12 YAŞ ULUSAL GELİŞİM PROJESİ BÖLGE MÜSABAKALARI REGLAMANI
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Müsabaka Kuralları

Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
1. Yarışmalara belirtilen yaş grubu sporcuları, 2019-2020 vizeli lisansları ile iştirak edeceklerdir.

2. Bölge müsabakaları Türkiye Finali'nin seçme niteliğinde olacaktır. 11-12 Yaş Türkiye Finallerine katılabilmek için Bölge 
müsabakalarına katılmak zorunludur. Mazeret olarak sadece doktor heyeti raporu kabul edilecektir.

3. Bölge müsabakalarına  katılabilmek için 3. Vize ve/veya 4. Vize  yarışmalarına katılmak zorunlu olup baraj 
tablosundan  B2-A1-A2-A3-A4 barajlarından en az 3 adet baraj geçen sporcu, bölge müsabakalarına katılım hakkı 
kazanmış olurlar. Ayrıca 3. Vize ve/veya 4. Vize  yarışmalarına katılan sporcuların 1. Vize ve/veya 2. Vize, MEB ve 
TYF yarışmalarında yüzdükleri dereceler Bölge müsabakasına katılmak için geçerli olacaktır.

4. Teknik toplantıya katılmayan kulüp yetkilileri alınan kararları kabul etmiş sayılacaktır.

5. Kulüp yetkilileri, yarışma girişlerini belirlenen gün ve saate kadar den yapacaklardır. portal.tyf.gov.tr 
Baraj geçmeyen dereceler kabul edilmez.

6. Her spor kulübü ve antrenörü bildirim yaptığı derecenin resmi olduğunu itiraz vb. durumlarda ispat etmekle 
yükümlüdür. Verilen derecenin resmi olmaması durumunda sporcu yarış yüzemez, harcırah alamaz ayrıca dereceyi 
yanlış bildiren kulüp ve antrenörler hakkında Türkiye Yüzme Federasyonu disiplin talimatının 11. ve 22. maddesine 
göre işlem yapılır.

7. Vize yarışmalarını kısa kulvar havuzda (25m) gerçekleştiren illerimizin dikkatine: Kısa kulvarda baraj geçen sporcunun 
antrenörü, Grup müsabakasına derece bildirimi yaparken kısa kulvara denk gelen uzun kulvar barajının derecesini 
yazmalıdır. Örneğin; 50m Serbest 11 yaş bayan kısa kulvarda 34.66 yüzerek Al barajını geçen sporcunun antrenörü 
bölge müsabakasına derece bildirimi yaparken uzun kulvar Al barajına denk gelen 35.99'u yazmalıdır. Aksi taktirde 
yüzülen derece NT değerlendirecektir.

8. İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak seans bitimini takiben 30 dakika içerisinde yapılacak olup 350 TL itiraz 
bedeli ödenecektir. Belirtilen süre dışında yapılan itirazlar kabul edilmeyecektir.

Müsabaka Bilgileri

1. Seans başlama zamanı: Sabah seansı başlangıç saatleri yarışma programında

belirtilmiştir. Öğleden sonra yarışma başlama saati teknik toplantıda belirlenecektir.

2. Müsabaka�katılım sayısı: Sporcular, yarışma boyunca seans ve güne bakılmaksızın bayrak yarışları hariç, 

baraj geçtiği branş ve mesafelerden en az 3 en fazla 4 müsabakaya katılabilir.

3. Isınma: Havuz; ısınmalar için seans başlangıcından en az 90 dakika

öncesinden kullanıma açılacaktır. Isınmalarda havuzun 1.kulvarı çıkış ve dönüş çalışmaları için, 

havuzun son kulvarı tempo kulvarı olarak kullanılacaktır. Isınma için havuz kullanımı sırasında 

sporcuların güvenlik amacı ile havuza girişlerinde atlamadan oturarak girişlerinin sağlanması 

konusuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Yarışmalarda baş üstü start uygulanacak ve anonslar seriler yüzülürken yapılacaktır.

                   5. Seriler: Seriler, hızlı seriden yavaş seriye doğru cinsiyet ve yaş grubuna göre yapılacaktır.

6. Seremoni: l.gün akşam seansı başlamadan 15 dakika öncesinden her kulüpten en az bir sporcunun 

katılımıyla gerçekleştirilecektir.

mailto:mhkyuzme@tyf.gov.tr
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7. Bayrak yarışları:

a. Bayrak takımları 11 yaş ayrı, 12 yaş ayrı ve baraj geçen sporculardan oluşur.

b. Bayrak takım listeleri, ilgili seans başlamadan önce hakem sekretaryasına teslim edilmelidir.

c.� Bayrak takımlarına derece vermek isteyen kulüp antrenörleri sporcuların vize veya grup 

yarışmasında yüzdüğü resmi dereceler toplanarak verilir. Sporcunun yüzmüş olduğu derecesi 

yoksa ilgili branş ve mesafenin B2 barajına denk gelen derecesi hesaplamada kullanılır.

 d. Her kulüp her yaş ve cinsiyette bir bayrak takımı çıkartabilir. ( Örneğin; 4x50 metre 11 yaş erkek 

bayrak yarışına 1 kulüp sadece bir takımla katılabilir. Tasnif dışı bayrak yüzülmez.)

8.Ödüllendirme:

a. Yarışmada ödüllendirme yapılacaktır. 

b. Bayrak yarışlarında ilk 4'e giren takımlara madalya verilir.

c. B2, A1, A2, A3, A4 barajlarından herhangi bir tanesini geçen sporcu "Turkuaz" başarı madalyası 

kazanır.

9. Harcırah: Bir sporcunun harcırah alabilmesi için grup yarışmalarında en az 2 baraj geçmesi 

gerekmektedir.

a. Bir kulübün 8'den az sporcusu 2 baraj geçmiş ise, 1 Antrenör veya 1 idarecisine harcırah verilecektir.

b. Bir kulübün 8-16 sporcusu 2 baraj geçmiş ise 2 antrenör veya 2 idarecisine harcırah verilecektir.

c. Bir kulübün 17 ve daha fazla sporcusu 2 baraj geçmiş ise 3 antrenör veya 3 idarecisine 

harcırah verilecektir.

     10.Türkiye Yüzme Federasyonu gerekli gördüğü durumlarda yarışma programı, tarih, işleyiş 

ve reglamanında her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

               11.Yarışma programı:
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İstanbul ili için 3 günlük yarışma programı:
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