YÜZME FEDERASYONU
DENİZLİ YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ

DENİZLİ OKUL SPORLARI FALİYETLERİ
YILDIZLAR YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ REGLEMANI
MÜSABAKA YERİ :

DENİZLİ ATATÜRK KAPALI YÜZME HAVUZU

MÜSABAKA TARİHİ :

27/28/29 MART 2019

KATILIM YAŞI :

01.09.2004 / 2005 /2006 BAYAN-ERKEK

MÜSABAKA SAATİ :

SABAH 10:00 AKŞAM: 16:00

SON BAŞVURU :

25 MART 2019 PAZARTESİ SAAT 18:00

TEKNİK TOPLANTI:

26 MART 2018 ATATÜRK YÜZME HAVUZU TOPLANTI SALONU SAAT 17:30

BAŞVURU YERİ: http://denizli.gsb.gov.tr internet adresindeki okul sporları-gerekli belgeler kısmındaki
yüzme yarışmaları başvuru formunu doldurarak denizliyuzme20@gmail.com adresine mail atmaları
gerekmektedir.
MÜSABAKA KURALLARI:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
2. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Branş Talimatı geçerlidir.
MÜSABAKA BİLGİLERİ:
1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş müsabaka
kurallarına uygun olarak yapılacaktır.

2.

Yarışma listelerini zamanında vermeyen okullar müsabakaya katılamayacaklardır.

3.

Yarışmalar okul takımları arasında yapılacak ve yarışmalara sporcular 2018-2019 sezonu vizeli
YÜZME lisansları ile katılabileceklerdir.

4.

Yıldızlar kategorisinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak okul takımları; en
az 4 (dört) en fazla 8 (sekiz) sporcudan oluşacaktır. 1. Mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği
yarışmalarında tüm Branş ve mesafeler doğrudan final olarak yüzülecektir.

5.

Takım halinde katılacak olan okullar 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yüzme
Branş Talimatı 4) a- maddesinde belirtilen sayılardan oluşacaktır. Mahalli yarışmalara takım halinde
katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil
edebilirler. Bu sporcular sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil edilmeyecek bir üst kademedeki
yarışmalara ferdi olarak çağrılmayacaktır. Takım adına veya tasnif dışı olarak yarışacak sporcuların
listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.

6.

Ulusal müsabakalara (grup ve Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli
müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.

7.

Seans başlamadan 1,5 saat öncesi havuz ısınma için açılacaktır.

8.

Seriler yavaş dereceden hızlı dereceye doğru yüzdürülecektir.

9.

Bayrak listeleri seans başlamadan önce sekretarya ya imza karşılığı teslim edilecektir. Seans
başladıktan sonra bayrak listeleri kabul edilmeyecektir.

10. Müsabaka Seremonisi 1. gün akşam seansı öncesi yapılacaktır.
11. Okul

Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince,
sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir.
Terfiler;1(bir)yaş ile sınırlıdır. Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt
kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz

12. İtirazlar;

Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen
hükümlere göre İl Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı
oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.İtirazların
değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır

13. Mahalli

yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını
yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler. Bu sporcular sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil
edilmeyecek bir üst kademedeki yarışmalara ferdi olarak çağrılmayacaktır. Takım adına veya tasnif
dışı olarak yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.

14. Sporcular

yarışma süresince seans gözetmeksizin toplamda en fazla 4 (dört) mesafede
yarışabilirler.(bayrak yarışı hariç ) Her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en
az 2 (iki) yarışmaya girmek zorundadır

15. Mahalli,

grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarında minikler, küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 1
takım 1 mesafede en çok 3 sporcu yarıştırabilir ve takımda en iyi puan alan 2 sporcu puanlamaya
dahil edilir.

16. Yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline göre puan verilir.
17. Mahalli yarışmalar sonrasında grup ve Türkiye birinciliği yarışmasına katılma hakkı elde eden okul
takımlarında yer alan sporculardan birinin veya birkaçının yarışmalar öncesinde İl Tertip Komitesine
sunulan ve kabul edilen evraklarla yarışmalara katılamayacağı onaylanır ise mahalli yarışmalara
katılmış diğer sporculardan takım sayısı tamamlanabilir.

18. Mahalli

yarışmalar sonrasında bir üst kademedeki yarışmaya katılma hakkı elde edemeyen okul
takımlarında yer alan sporcular, bir alt kademedeki yarışmalarda katıldıkları ve 1.(birinci) oldukları
stil ve mesafelerde ferdi olarak yarışmalara katılabilirler. Türkiye Birinciliği Yarışmalarında bu
durumda olan sporcular birinci olduğu branşlarda en fazla dört yarışmaya katılabilecek olup birinci
olduğu branşlar hariç diğer girdiği yarışlar sadece milli takımlar için değerlendirmeye alınacak ve
tasnif dışı yarışacaklardır. Tasnif dışı yüzecek sporcular teknik toplantıda yarışmaya katılım
listesinde okullar tarafından belirtilecektir

19. Ferdi

sporcular bir alt kademe de elde ettikleri 1.lik yarışlarını bir üst kademede ki müsabakada
yüzmek zorundadırlar. Okul sporcuları yarışlarını değiştirebilirler.

20. Puanlama;
✓ Yarışmalarda FIN PUAN sistemi kullanılacaktır.
✓Takım puanlamasında, bir takımdan bir mesafeeki en iyi 2 sporcu puanlamaya dahil edilir.
✓ Takım puanlaması hesaplanırken; en yüksek 28 adet ferdi yarışın en yüksek 26 tanesinin FIN puanına,
bayrak yarışlarında kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir.(En yüksek 26 yarış + bayrak
yarışlarının toplam FIN puanı)

21. Yarışma Mesafeleri;
50m,100m,200m,400m Serbest
50m,100m,200m, Sırtüstü
50m,100m,200m, Kelebek
50m,100m,200m, Kurbağalama
200m, Karışık
4x100m Karışık Bayrak
4x100m, 4x200m, Serbest Bayrak
YARIŞ PROGRAMI:
1. Gün Sabah Seansı 10.00
50m Kelebek – B/E
400m Serbest – B/E
200m Kurbağalama – B/E
4x100m Karışık Bayrak Bayan
2. Gün Sabah Seansı 10:00
100m Serbest – E/B
100m sırtüstü – E/B
4x100m Karışık Bayrak Erkek
3. Gün Sabah Seansı 10.00
100m Kelebek – B/E
50m Kurbağalama – B/E
4x100m Serbest Bayrak Bayan

1. Gün Akşam Seansı 16.00
50m Serbest – E/B
200m Sırtüstü – E/B
200m Karışık – E/B
4x200m Serbest Bayrak Erkek
2. Gün Akşam Seansı 16:00
100m Kurbağalama – B/E
200m Kelebek – B/E
4x200m Serbest Bayrak Bayan
3. Gün Akşam Seansı 16.00
200m Serbest – E/B
50m Sırtüstü – E/B
4x100m Serbest Bayrak Erkek

DENİZLİ YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ

