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Bireysel Yaş
Grupları

Bayrak Yaş
Grupları

Yaş Yıl Yaş Yıl Kat. Toplam Yaş

25-29 1997-1993 60-64 1962-1958 R0 100-119

30-34 1992-1988 65-69 1957-1953 R1 120-159

35-39 1987-1983 70-74 1952-1948 R2 160-199

40-44 1982-1978 75-79 1947-1943 R3 200-239

45-49 1977-1973 80-84 1942-1938 R4 240-279

50-54 1972-1968 85-89 1937-1933 R5 280-319

55-59 1967-1963 90+ 1932-… R6 320-359



Yarışma Kural & Detayları :
− Yarışmada FINA kuralları uygulanacaktır.
− Elektronik kronometre, scoreboard/touchpad mevcuttur.
− Mesafeler açık yaş olarak yüzülecektir.
− 1500 Serbest yarışı hızlı seriden yavaş seriye doğru yüzülecektir. Kalan diğer tüm

yarışlar yavaş seriden hızlı seriye doğru yüzülecektir.
− Master Teknik Kurulu veya Hakem Kurulu, kontrol/start listesinde hata tespit ettiğinde

sporcuya ulaşarak değişiklik yapma hakkına sahiptir.
− Adres: Kurtuluş Mah. Ziyzpaşa Blv. Seyhan/Adana
− Tel: 0(322)4531243

Kayıt için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17:00’dır.
− Yarışmalara sporcular 2021-2022 sezonu vizesi bulunan yüzme lisansları ile katılabilirler.
− Bir sporcu müsabaka boyunca en fazla 6 bireysel ile 4 bayrak (günde azami 1 K/E + 1 Karma) 

yarışına katılabilir.
− Bayrak takım yüzücülerinin her birinin yaşı ve sırası yarış kayıt fişine/dilekçesine yazılır ve toplam

yaş grubu değiştirilemez. Karma bayrak yarışları 2 kadın + 2 erkek sporcudan oluşur.
− Bayrak yarış takımları bayrakların yapıldıkları seanslar başlamadan takım yetkilisi/kaptanı tarafından

imzalı şekilde hakem masasına teslim edilip kayıt yaptırmakla sorumludur. Bayrak takımında
değişiklik ancak sakatlık veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerden kaynaklanan koşullarda
hakemlere bildirilerek yapılır. Bu değişiklik bayrak yarışlarından en az 30 dakika önce bildirilmelidir.

− Bayrak yarışında ilk çıkan sporcunun rekor denemesi için gereken talep dilekçesi bayrak kayıt fişleri
ile birlikte verilmelidir

− Yarışmaya katılacak sporcuların yüzecekleri her bir müsabaka için 40TL ve her bir bayrak takımı için
80TL’lik katılım payını Yüzme Federasyonu’nun https://www.tyf.gov.tr/odemeler.html adresinden
ücretli yarış ödemeleri butonu seçilerek yarışma için ödemelerini yapabileceklerdir. ücretli
yarışsayfasında yarışma seçilip ardından Tc kimlik numaranızı girerek arama butonu na
basınızişleminiz başarılı uyarısını alacaksınız. (Sistem TC Kimlik nunmaranızdan isminizi bulamazise
size İşleminizsırasında bir hata oluştu. - Sporcu bulunamadı. T.C. Kimlik Numarasını doğru
yazdığınızdan eminseniz BURAYA tıklayarak FERDİ sporcu kaydı yapabilirsiniz. Bir kulübe bağlı kayıt
yapmak için kulübünüzile irtibata geçiniz. Uyarısı verecektir - Kırmızı ile renklendirilmiş BURAYA 
yazısını tıklayarak ferdisporcu olarak sisteme kayıt olabilirsiniz). Sistemde isminizin yanında yarışma
sayısıseçimi bölmesi açılacaktır bu bölmeden bireysel olarak katılacağınız yarışma sayısınıseçiniz. 
Seçimi yaptıktan sonra e posta adresinizi ve telefon numaranızı girerek ödeme işlemini
gerçekliştirmek için kart bilgilerinizistenecektir bilgilerinizi girerek ödemenizi yapınız. Yarışma
başvurları için sporcular https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.htmladresinden katılacak
olduğunuz yarışın üzerine gelerek sporcu listesini hazırlayın butonu üzerine tıklayarak açılan
sayfada sizden istenilen bilgilerinizi girerek SPORCU BUL butonuna tıklayınız açılan bölümden
yarışmalarınızıseçiniz yarışmalarıseçtikden sonra KAYDET butonuna basarak işleminizi
tamamlayınız. Işleminiztamamlandırktan sonra size bir kod verilecektir bu kodu not alınız değişiklik
yapmak istediğinizde size lazım olacaktır. Yarışma listesini PDF formatında indirmek için lütfen
tıklayınız. Düğmesine tıkladığınızda yarışma giriş kontrol dosyanız açılacaktır. Kulüplersporcu
başvuruların kendilerine ait olan portallarını kullanarakta yarışma başvurusu yapabileceklerdir. 
Bayrak yarışma ödemeleri için kulüpler kendilerine ait portallarından Bayrak yarışma ödemelerini
yapacaklardır. İş bu reglamanda belirtilen şartlara kasten aykırı davrananlar ve Federasyonu
yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından disiplin işlemi
başlatılır. İş bu reglamanda belirtilen şartlara kasten aykırı davrananlar ve Federasyonu yanıltıcı
bildirimde bulunanlar hakkında, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından disiplin işlemi başlatılır.

− Müsabakalara itirazlar Müsabaka Başhakemliği’ne yapılacak olup itiraz ücreti 350 TL’dir.

Türkiye Yüzme Federasyonu iş bu reglemanda düzenlenen her türlü konuda (tarihler, süreler, 
tablolar vb.) değişiklik yapma, iptal etme, düzeltme yapma vb. yetkilere haizdir.
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