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25-26 ARALIK 2021

17 ARALIK 2021

TÜRKİYE KIŞ ŞAMPİYONASI



GENEL ESASLAR: 

Turkiye Yuzme Federasyonu Artistik Yuzme Musabaka Talimat1 hukumleri gec;:erlidir. 

Yan�lar solo, duet, mixed duet, tak1m (+ figurler) ve serbest kombinasyon olmak Gzere 5 farkl1 kategoride 

yap1lacakt1r. 

Yan�lar 7-8 ya�, 9-10 ya�, 11-12 ya�, 13-15 ya�, junior ve senior olmak Gzere 6 farkl1 ya� kategorisinde 

duzenlenecektir. 

KATILIM: 

1. Yan�maya katllacak sporcularda 2020-2021 sezonu vizeli Artistik Yuzme lisans1 bulunmal1d1r. 7-8 ya�

sporculann "sporcu kart!" c;:1karmas1 zorunludur. Veli muvaffakatnamesi gec;:erli olmayacaktir.

2. Bale sureleri a�ag1daki gibidir:

BRANS

SOLO

DUET/ MIXED DUET

TAKIM

COMBO

7-8 VAS 9-10 VAS

1.00 (+- lSsn) 1.30 (+- lSsn) 

1.30 (+- lSsn) 2.00 (+- lSsn) 

3.00 (+- lSsn) 

3.00 (+- lSsn) 

BRANS 13-15 VAS JUNIOR 

TEKN1K SERBEST 

SOLO 2.15 (+-15sn) 2.00(+-15sn) 2.30(+-15sn) 

DUET / MIXED DUET 2.45 (+-15sn) 2.20(+-15sn) 3.00(+-15sn) 

TAKIM 3.30 (+-15sn) 2.50(+-15sn) 4.00( +-15sn) 

COMBO 4.00(+-lSsn) 

11-12 VAS

2.00 (+- lSsn) 

2.30 (+- lSsn) 

SENIOR 

TEKN1K SERBEST 

2.00(+-15sn) 2.30(+-15sn) 

2.20(+-15sn) 3.00(+-15sn) 

2.50(+-15sn) 4.00(+-15sn) 

3. Her sporcu ilk ve mecburi olarak dogum tarihine gore kendi ya� kategorisinin figur ve serbest bale

yan�lanna kat1lmak zorundad1r. Bunu tamamlad1ktan sonra Fi NA kurallanndaki gibi 2006  ve 6ncesi

dogmu� olan sporcular Buyukler ya� kategorisine de kat1labilirler.

4. Buyukler ya� kategorisindeki sporcular teknik bale ve/veya serbest bale yuzebilirler.

5. Ya� kategorilerinde yap1lacak olan solo, duet ve mixed duetler ic;:in, kat1hm sm1rlamas1 yoktur.
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6. Serbest kombinasyon bran�mda, 13 ya� ve ustu tum sporcular karma olarak tek kategoride

yan�abilirler.

7. Bir kulup tak1m ve/veya serbest kombinasyon kategorisinde birden fazla performans ger�ekle�tirecekse

birinci tak1m1 mutlaka 8 ki�iden olu�mak zorundad1r. Diger tak1mlar 4-8/10 ki�i arasmda olabilir.

8. Buyukler Ya� kategorisi i�in teknik bale ve serbest bale i�in ayn klasman lar olacakt1r.

9. Gen�ler kategorisi i�in Figur, Teknik bale ve Serbest bale ayn klasmanlar olacakt1r.

KAVITLAR 

Yan�maya kay1tlar ek-l'de ki formu 17 ARALIK 2021 tarihine kadar Turkiye Yuzme Federasyonu'na e-posta

yoluyla (lacinkokcay@tyf.gov.tr ) ya da elden teslim edilerek yap1lacakt1r. Son ba�vuru tarihinden sonra

yap1lan 

ba�vurular kabul edilmeyecektir. Ba�vuru formu kulup yetkilisi tarafmdan onayh ve kulup ka�eli olmak 

zorundad1r. 

KURA CEKiMi VE TEKNIK TOPLANTI 

Yan�ma kura �ekimi ve teknik toplant1s1 17 ARALIK 2021 tarihinde daha sonra duyurulacak olan bir saatte 
online olarak yapılacaktır, saatle alakalı kulüplere geri dönüş yapılacaktır. Kura �ekimine ve teknik toplant1ya

en azmdan 1 kulup temsilcisi (ve/veya ba�vuru formunda belirtilmi� olan kulup antrenoru) katılmak zorundad1r.

Butun yan�ma listeleri elektronik olarak belirlenecek ve bran�lara kat1hm say1s1 fark etmeksizin direk final 

yüzülecektir.

MOZiK 

Kulup yetkili ve/veya antrenorlerinin yan�mada kullanacaklan muzikleri e-posta yoluyla 

(lacinkokcay@tyf.gov.tr )
en ge� 17 ARALIK 2021 gunu organizasyon komitesine ula�t1rmalan gerekmektedir. Muzik formatmm mp3

olmas1, ve isimlerinin a�ag1daki ornek �eklinde duzenlenmesi gerekmektedir. 

Orn : kulup k1saltma_ya� kategorisi_branL sporcu ismi 

MOZiKLi ANTRENMAN 

24 ARALIK 2021 CUMA gunu yan�ma havuzunda kuluplere ses sistemi ile �ah�ma imkani verilecektir. Bu

imkandan faydalanmak isteyen kuluplerin ba�vuru formunda ilgili bolumu i�aretlemeleri gerekmektedir. 

DEGERLENDIRME 

Yan�lar bireysel olarak degerlendirilecektir. Ya� kategorileri; 7-8 ya�, 9-10 ya�, 11-12 ya�,13-15 ya�, Junior ve 

Senior. 

HAKEMLER 

25-26 ARALIK 2021 tarihlerinde yap1lacak olan Turkiye 5ampiyonasmda gorev almak isteyen hakemlerin 10
ARALIK 2021 Cuma gunune kadar federasyona bildirmeleri gerekmektedir. Gorevli hakemler siyah pantolon ve

beyaz tshirt giyerek yan�mada gorev yapacaklardir.

www.tyf.gov.tr 



OD0LLER 

Yari�larda her ya� kategorisi ve her bran�ta ilk 3 dereceye giren sporculara/tak1mlara madalya verilecektir. 

ITIRAZLAR 

Yari�mada itirazlar 250 TL guvence bedeli kar�11igmda Yari�ma Ba�hakemi' ne yaz1l1 olarak yap11acaktir.1tiraz 

ba�hakem tarafmdan degerlendirilecek ve karara baglanacakt1r. Ba�hakem' in itiraz1 hakl1 bulmas1 durumunda 

guvence bedeli itiraz sahibine iade edilecektir. Aksi durumda bu bedel Federasyona gelir olarak kaydedilecektir. 

Yari�mada ba�hakemin karari kesindir. 

ILETISIM 

Yari�ma ile ilgili tum ileti�im ihtiyac;:lari ic;:in Turkiye Yuzme Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Laçin Kökçay ile 

ileti�ime gec;:ilebilir. 

ileti�im Bilgileri: lacinkokcay@tyf.gov.tr

ÖNEMLİ HATIRLATMA: FINA'NIN COVİD19 SEBEBİYLE ÇIKARMIŞ OLDUĞU "2021 
SENESİ İÇİNDE 19 YAŞ SPORCULAR JUNIOR YAŞ KATETORİSİNDE YARIŞABİLİRLER" 
KURALI GEÇERLİDİR.

www.tyf.gov.tr



BA�VURU FORMU 
KU LOP ADI 

ANTRENORO / GSM NO 

TELEFON FAKS E-POSTA
BRANS 

iLETiSiM BiLGiLERi SORUMLUSU 

YARl�MAYA KATILACAK OLAN SPORCULAR 

ADI-SOY ADI 
DOGUM 

7-8 YA$ 9-10 YA$ 11-12 YA$
TARiHi {G/A/Y) 

I SES SiSTEMi iLE tALl�MAK iSTiYORUZ. 

Yukandaki bilgilerin dogru oldugunu ve Antrenorumuzun kulubumuz adma teknik toplant1ya kat1labilecegini 

onayllyoruz. 

KASE-iMZA 

www.tyf.gov.tr 
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