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Genel Bilgiler
Yarışmanın Adı : Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları
Yarışmanın Tarihi : 21.05.2023 - Pazar
Yarışmanın Yeri : Alanya Belediye Plajı – Alanya
Yarışma Teknik Toplantısı : Teknik Toplantı 20.05.2023 Cumartesi günü Alanya Yüzme Havuzundaki yarışmaların bitiminde

organize edilecektir.

Teknik Toplantıya katılmayan yüzücüler, ilgili toplantı sırasında alınacak kararlara uymak

zorundadırlar.

Başvuru ve Kayıt Şartları
Başvuru : a) Katılımcıların yarışmalara yönelik başvuru yapabilmeleri için 2022-2023 vizeli Yüzme Lisans

sahibi olmaları gerekmektedir.

b) İlk defa yüzme lisansı çıkaranlardan lisans vize ücreti alınmamaktadır.

Kayıt Ücreti : a) Kayıt ücreti 200,00 TL’dir.

b) Ödemeler Federasyonumuz sitesinde bulunan Ücretli Yarış Ödemeleri sayfasından

gerçekleştirilecektir. Ödeme yapmak için Tıklayınız (Aktive edilecektir)

c) Ödeme Adımları için EK-3’ü inceleyiniz

d) Ücret iadesi yapılmayacaktır.
Kayıt : a) Yarışma kayıtları, Federasyonumuzun resmi internet sitesinde yer alan Yarışma İşlemleri

sekmesinden gerçekleştirilecektir.

b) Yarışmada yüzülecek mesafe (1500m, 3000m ya da 5000m) kayıt esnasında seçilecek ve

ilgili seçime göre kayıtlanma tamamlanacaktır

c) Kayıtların en geç 12 Mayıs 2023 saat 23:59’a kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

d) Seçilen mesafelere göre hazırlanacak katılımcı kontrol listeleri, 13 Mayıs 2023 tarihinde

resmi internet sitesinde yayınlanacaktır

e) Yarışma Start Listeleri ise 20 Mayıs 2023 tarihindeki Teknik Toplantı sırasında

tamamlanacaktır

Yarışma Kuralları
Genel Kurallar : Müsabakalarda World Aquatics (FINA) Kuralları ve TYF Müsabaka talimatı uygulanacaktır.

Katılım : Yüzücülerin yarışmalara katılabilmeleri için mutlaka

a) 2022-2023 vizeli Yüzme Lisanslarının Asıllarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir

Lisansların asılları dışında fotokopi ya da dijital ortamdaki fotoğraflar kabul edilmeyecek ve

yarışmaya dâhil edilmeyecektir.

a) EK-1 de yer alan MUVAFAKATNAME’yi imzalayarak hakem sekretaryasına teslim etmeleri

gerekmektedir.
Numaralandırma : a) Yüzücülerin Programda belirtilecek zaman aralığında numaralandırma alanında bulunmaları

gerekmektedir.

b) Yüzücülerin yarışma öncesinde vücutlarına koruyucu krem ya da benzeri madde

kullanmamaları gerekir.

c) Numaralandırma sonrası, koruyucu krem ya da benzeri madde uygulanabilir
Wetsuit a) Deniz suyu sıcaklığı yarışmalar öncesi ölçülecek ve numaralandırma sırasında yüzücülere

bilgisi paylaşılacaktır,

b) Yarışmalarda wetsuit kullanımına izin verilip verilmeyeceği World Aquatics (FINA) Kuralları

dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
Başlangıç : a) Müsabakalar, belirlenen başlangıç zamanında başlayacaktır. Belirlenen başlangıç zamanını

kaçıran yüzücüler yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir.

b) Mesafelere göre belirlenecek çıkışlar kara alanından denize doğru gerçekleştirilecektir

Yarışma Mesafeleri ve 

zaman limiti

: a) 1500m, 3000m ve 5000m yarışmaları gerçekleştirilecektir.

b) Her yüzücünün sadece 1 mesafe seçme hakkı olacaktır.

c) Toplam 150 dakika içerisinde yarışmaları tamamlamayan yüzücüler Zaman Limiti Dışı (out

of time Limit) sayılarak, sudan çıkarılacaktır. Zaman Limit Dışı sporculara madalya

verilmeyecektir.
Yaş kategorileri :

Ödüller :

a) Yarışmalar sonucunda her mesafede Genel Klasmanda ilk 3’e giren Kadın ve Erkek Yüzücülere kupa verilecektir

b) Yaş gruplarında ilk 3’e giren Kadın ve Erkek yüzücülere madalya verilecektir
Yarışma Programı :

08:00 – 09:30
Lisans / Muvafakatname kontrolleri ve  

Numaralandırma  işlemleri 
09:35 Son Bilgilendirme

10:00 Yarış başlangıcı (Tüm mesafeler)

12:30 Yarışın sonlandırılması

13:00 Sonuçların açıklanması

13:30 Genel Klasman Kupa Takdimi

13:40 Madalya Takdimi

14:30 Programın Sonlandırılması

Yarışma programının, hava ve deniz şartları ile güvenlik ve emniyet tedbirleri kapsamında değişik yapılma yetkisi Türkiye Yüzme 
Federasyonuna aittir. Teknik toplantısı sırasında olası program değişikliklerine yönelik bilgi verilecektir 

Yarışma Parkuru a) Yarışmada kullanılacak parkura ait bilgi EK 2’de sunulmuştur

b) Hava ve deniz şartları ile güvenlik ve emniyet tedbirleri kapsamında değişik yapılma yetkisi Türkiye Yüzme

Federasyonuna aittir.

https://www.tyf.gov.tr/tahsilat-islemleri.html?hash=5047750fcc904ea76905d5ab012a3330f20b7ffb&odeme_tipi=9
https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.html


EK 1 

MUVAFAKATNAME

İş bu belge ile 2023 Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışına katılmam için tıbbi yönden

hiçbir engelim olmadığını, yüzmeye başlama, yüzme süresi, sonrası meydana gelebilecek herhangi

bir kaza, hastalık, sakatlık, kayıp ve hasara karşı her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi beyan

ederim. Bu gibi durumlar karşısında organizasyon kurulu ve görevlilerini sorumlu tutmamayı, yarış

kurallarına aynen uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederim. Yasaklanmış ilaçlar (doping) bu yarış

için kullanmayacağımı, talep edilmesi halinde yüzme sonrası idrar ve kan numunesi vermeye razı

olduğumu beyan ederim. Alanya Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları kapsamında

gerçekleştirilecek tüm açık su etkinlikleri süresince çekilecek olan tüm fotoğraf ve videoların

yüzme sporunun tanıtımına katkı sağlaması açısından tüm medya organlarında, basılı yayınlarda,

sosyal medya hesaplarında, sanat sergilerinde kullanılmasında sakınca yoktur.

Adı ve Soyadı :
T.C. Kimlik No : 
Tarih : 21.05.2023
İmza :



EK 2- Yarışma Parkuru

Yarışma Konumu için https://goo.gl/maps/CjRZbdLYtnfFn4pKA

https://goo.gl/maps/CjRZbdLYtnfFn4pKA


EK - 3 Katılım Ücreti Ödeme Adımları ve Yarışma Kayıt İşlemleri

1. https://www.tyf.gov.tr/odemeler.html adresinden Ücretli Yarış Ödemeleri butonu

seçiniz

2. Açılan sayfada Yarışma seçiminizi gerçekleştiriniz

3. Ardından TC kimlik numaranızı girerek arama butonuna basınız

4. İşleminiz başarılı uyarısını alacaksınız. (Sistem TC Kimlik numaranızdan isminizi bulamaz

ise size İşleminiz sırasında bir hata oluştu. – Sporcu bulunamadı. T.C. Kimlik Numarasını

doğru yazdığınızdan eminseniz BURAYA tıklayarak FERDİ sporcu kaydı yapabilirsiniz.

5. Bir kulübe bağlı kayıt yapmak için kulübünüz ile irtibata geçiniz. Uyarısı verecektir –

Kırmızı ile renklendirilmiş BURAYA yazısını tıklayarak ferdi sporcu olarak sisteme kayıt

olabilirsiniz).

6. Sistemde isminizin yanında yarışma sayısı seçimi bölmesi açılacaktır bu bölmeden

bireysel olarak katılacağınız yarışma sayısını seçiniz.

7. Seçimi yaptıktan sonra e posta adresinizi ve telefon numaranızı girerek ödeme işlemini

gerçekleştirmek için kart bilgileriniz istenecektir bilgilerinizi girerek ödemenizi yapınız.

Yarışma başvuruları için https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.html adresine giriniz

1. Katılacak olduğunuz yarışın üzerine gelerek sporcu listesini hazırlayın butonu üzerine

(1,2,3 şeklinde görseli bulunan) tıklayarak açılan sayfada sizden istenilen bilgilerinizi

girerek SPORCU BUL butonuna tıklayınız

2. Açılan bölümden yarışmalarınızı seçiniz yarışmaları seçtikten sonra KAYDET butonuna

basarak işleminizi tamamlayınız.

3. İşleminiz tamamlandıktan sonra size bir kod verilecektir bu kodu not alınız değişiklik

yapmak istediğinizde size lazım olacaktır.

4. Yarışma listesini PDF formatında indirmek için lütfen tıklayınız. Düğmesine tıkladığınızda

yarışma giriş kontrol dosyanız açılacaktır.

5. Kulüpler sporcu başvuruların kendilerine ait olan portallarını kullanarak yarışma

başvurusu yapabileceklerdir.

https://www.tyf.gov.tr/odemeler.html
https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.html
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