BURSA YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ

OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME MÜSABAKALARI REGLEMEANI
Müsabaka Adı

OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME MÜSABAKALARI

Müsabaka Tarihi

09-10 OCAK 2019 (ÇARŞAMBA-PERŞEMBE )

Müsabaka Yeri

ATICILAR OLİMPİK KAPALI YÜZME HAVUZU

Teknik Toplantı Tarihi

03 OCAK 2019 PERŞEMBE SAAT 14.00

Teknik Toplantı Yeri

ATATÜRK KAPALI YÜZME HAVUZU TOPLANTI SALONU

Müsabaka Katılım Yaşı

2001 - 2002 - 2003 – 2004 BAYAN ve ERKEK SPORCULAR

Son Liste Bildirim

02 OCAK 2019 SALI SAAT 17.00

Son Düzeltme

03 OCAK 2018 PERŞEMBE TEKNİK TOPLANTI

Iletişim

tyf.bursa.yuzme.il.temsilciligi@hotmail.com

. TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Spor Faaliyetleri Daire
Başkanlığınca Ön görülen hükümlere, Uluslararası oyun kuralları ve yarışma Talimatlarına uygun
olarak yapılacaktır
2. Takım halinde katılacak olan okullar gençler kategorisinde; bir takım en az 4 (dört) , en fazla 6 (altı)
sporcudan oluşturulacaktır.
3. Gençler kategorisinden 01.09.2000 sonrası doğumlu 1 (bir) sporcu öğrenci takımda yer alabilir.
4. Gençler kategorisinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en az 2 (iki)
yarışmaya girmek zorunda olup en fazla 4 (dört) yarışmaya katılabilir.(Bayrak yarışları hariç)
Gençler kategorisinde her mesafede aynı takımdan en iyi dereceye sahip 2(iki) sporcunun derecesi
takım puanlamasında değerlendirmeye alınır. Bayrak yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya
katılacaktır.
5. Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan takım ve
sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; antrenör ve beden eğitimi
öğretmenlerince takım ve sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu resmi web
sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin dikkate alınması ve sporcuların
branşında Türkiye Birinciliği müsabakalarında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri
taşımayan takım ve sporcular, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;
a)Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,
b) Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve başarı
belgesi,
c) Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir.
Grup Yarışmalarında;
a) Takım sıralamasında; bir üst kademeye katılma hakkı elde eden okulların sporcularına madalya
ve başarı belgesi,
b) Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
Kontenjanlar:
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım sayıları:
• Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi elde eden
takımların illeri,
• Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları, dikkate
alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) KKTC okul takımları/sporcuları, direkt olarak Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacaktır.
7. Müsabakaların sabah seansı saat 10.00’da akşam seansı saat 15.00 ‘de başlayacaktır.
8. Müsabakaların 1. gününde akşam seansının başlangıcından 15 dakika önce Açılış Seremonisi
yapılacaktır.
Seremoniye her okuldan 2 bayan ve 2 erkek sporcunun katılımı zorunludur.
9. İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen hükümlere göre tertip
komitesine yapılır. İtirazın değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 350,00. TL. ücret yatırılır.
10. Okullar müsabakalara 2018-2019 sezonu okul lisansları ile katılmak zorundadırlar.
11. Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri
kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.
12. Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
13. Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar arası
yarışmalara katılamaz.
14. Okullar müsabaka katılım listelerini 02 OCAK 2019 SALI saat 17.00’a kadar
“tyf.bursa.yuzme.il.temsilciligi@hotmail.com adresine e-posta olarak gönderilmelidir.
15. Belirtilen tarihlerde Atıcılar Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun müsabakalara hazırlanmasına,
Emniyet,
Sağlık, Ambulans ve Cankurtaran tedbirlerinin alınmasına Oybirliğiyle karar verilmiştir.
16. Müsabakaların seans başlangıç saatleri ve günlük program aşağıda belirtildiği gibidir.

17. ISF ile İlgili Hususlar;
-ISF tarafından organize edilen yarışmalara katılım sağlanması uygun görüldüğü takdirde;
a. ISF tarafından organize edilen ve 18-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında Brezilya‟nın Rio De
Janerio şehrinde düzenlenecek olan Dünya Liselerarası Yüzme şampiyonası‟na dahil olacak
sporcular, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı yüzme gençler kategorisinde okul sporları Türkiye
birinciliği yarışması sonuçlarına göre değerlendirilecektir.
b. ISF tarafından yayınlanan bülten gereği katılacak sporcular 2001-2002-2003- 2004
doğumlu öğrencilerden oluşacaktır.
c. 2005 doğumlu sporcu öğrenciler yurt içi yüzme yarışmalarına katılabilecekler ancak
ISF talimatları gereğince ISF yarışmalarına katılacak kafileye dahil edilmeyeceklerdir.
d. ISF Yüzme Dünya şampiyonasına katılacak okul takımı sporcuları ve ferdi sporcular
2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başlangıcı olan 17 Eylül 2018 tarihinden itibaren aynı okulda
kayıtlı olmak zorundadır.
e. İlgili okulllar ISF bültenlerindeki kurallara uymak zorundadır.
18. Gençler kategorisinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en az 2 (iki)
yarışmaya girmek zorunda olup en fazla 4 (dört) yarışmaya katılabilir.(Bayrak yarışları hariç)
Gençler kategorisinde her takımdan her branş ve mesafeye 2 ya da 3 sporcu katılabilir. Gençler
kategorisinde, her mesafede aynı takımdan en iyi dereceye sahip 2 (iki) sporcunun derecesi takım
puanlamasında değerlendirilmeye alınır. Bayrak yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya
katılacaktır.

GENÇLER PUANLAMASI:
1. Gençler yarışmalarında takım puanlaması yapılırken her yarışmada birinci olan sporcu 1 , ikinci
olan sporcu 2, üçüncü olan sporcu 3....4....5 sıralamasıyla puanlama yapılır. Bayrak
yarışmalarında puanlama iki ile çarpılır.
2. Diskalifiye olan sporcunun puanlaması yapılırken, yarışmaya giren bütün sporcuların
sonuncusunun aldığı puana +1 eklenerek, bayrak yarışmalarında ise +2 eklenerek hesaplanır.
3. Bütün yarışmalar sonucunda en az puanı alan bayan ve erkek takımları ayrı ayrı birinci, ikinci
en az puanı olan takım ikinci, üçüncü en az puanı alan takım üçüncü, dördüncü en az puanı
alan takım dördüncü olarak ilan edilir. İlk dört takım ödüllendirilir.
4. Bütün stil ve mesafelerde her takımdan en iyi dereceye sahip iki sporcunun derecesi
değerlendirmeye alınır.

Ödüller:
Mahalli yarışmalarda;
a) İlk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, sporcularına madalya, dereceye
giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir.
b) İlk dört dereceyi elde eden sporculara ise madalya verilir.
Genel Hususlar:
Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak takım ve/veya
ferdi sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi
Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz
edilmesi zorunludur
-

Çalıştırıcı ve antrenörlerce sistem üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış takım ve/veya ferdi
sporcuların, Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli “İl Dışı Çıkış Olurlarının”
tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.

-

Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların
yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takımlar
yarışmalara alınmayacaktır.

•
•
•
•

Nüfus Cüzdanı( Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait)
Valilik Onayı (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
Esame Listesi

YARIŞMA PROGRAMI :

1.Gün Sabah Seansı(09 OCAK 2019-Saat 10.00)

1.Gün Akşam Seansı (09 OCAK 2019- Saat 15.00)

100 m Serbest (Bayan-Erkek)

50 m Kelebek (Bayan-Erkek)

50 m Kurbağalama (Bayan-Erkek)

100 m Sırtüstü (Bayan-Erkek)

200 m Ferdi Karışık (Erkek)

200 m Ferdi Karışık (Bayan)

6x50 m Serbest Bayrak (Bayan)

6x50 m Serbest Bayrak (Erkek)

2.Gün Sabah Seansı(10 OCAK 2019-Saat10.00)

2. Gün Akşam Seansı(10 OCAK 2019-Saat 15.00)

100 m Kelebek (Bayan-Erkek)

50 m Serbest (Bayan-Erkek)

50 m Sırtüstü (Bayan-Erkek)

100 m Kurbağalama (Bayan-Erkek)

200 m Serbest (Erkek)

200 m Serbest (Bayan)

4x50 m Karışık Bayrak (Bayan)

4x50 m Karışık Bayrak (Erkek)

Not : 200 metre ferdi karışık yarışması sadece ISF yarışmalarına dahil olacak sporcuların
seçmesinde değerlendirilecek olup ödüllendirme ve puanlama yapılmayacaktır.
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