
DENİZLİ OKUL SPORLARI FALİYETLERİ 

GENÇLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ REGLEMANI 

 

MÜSABAKA YERİ    :     DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYIHANLI KAPALI YÜZME HAVUZU 25m 

MÜSABAKA TARİHİ :    10/11 ŞUBAT 2020 

KATILIM YAŞI           :      2002 /2003 / 2004 /2005  BAYAN-ERKEK 

MÜSABAKA SAATİ  :    SABAH 10:00  AKŞAM: 15:00 

SON BAŞVURU         :    05 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA SAAT 23:59 

TEKNİK TOPLANTI    :      07 ŞUBAT 2020 CUMA KAYIHANLI YÜZME HAVUZU SAAT 18:00 

BAŞVURU YERİ :     http://denizli.gsb.gov.tr  internet adresindeki okul sporları-gerekli belgeler 

kısmındaki yeni yüzme yarışmaları başvuru formunu doldurarak denizliyuzme20@gmail .com  adresine 

mail atmaları gerekmektedir. 

MÜSABAKA KURALLARI : 

1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir. 

2. 2019/ 2020 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. Yarışmaların başlangıç saati sabah seansı için 10:00 akşam seansı için 15:00 dır. 

3. Seramoni 1. Gün akşam  seansı öncesi 14:45 te yapılacaktır. 

4. Havuz yarışmalardan önce 1:30 saat önce ısınmalar için açılacaktır. 

5. Yarışmalar hızlı seriden yavaş seriye doğru açık yaş olarak yapılacaktır. 

6. Yarışma listelerini zamanında vermeyen okullar müsabakaya katılamayacaklardır. 

7. Yarışmalar okul takımları arasında yapılacak ve yarışmalara sporcular 2019 /2020 sezonu vizeli 

YÜZME lisansları ile katılabileceklerdir 

8. Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla 
gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler. Terfiler; 1 (bir) yaş ile 
sınırlıdır  

9. Gençler kategorisi; en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcudan oluşturulacaktır.(Mahalli ve Ulusal 
müsabakalarda, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi 
müsabaka alanına giremez ) 



10. Takım halinde katılacak olan okullar talimatnamenin 5.maddesi gereği; 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. 
 

11. Ödüller: 

 

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 

12. Disiplin İşlemleri ve İtirazlar 

 

a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve 

davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem tesis 

edilir. 

b) Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde, “Spor 

Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında meydana gelen 

disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın düzenlendiği ilin İl Spor Disiplin 

Kuruluna aittir. 

c) İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği‟nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre İl Tertip 

Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor 

İl Müdürlüğü‟nün hesabına 400,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip Komitesine tutanak karşılığı elden verilir. 

d)İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 

 

13. Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların/sporcuların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/sporcular 

yarışmalara alınmayacaktır. 
Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerinin „Spor 

Bilgi Sistemi‟ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi yetkililerine 

ibraz edilmesi zorunludur. 

 

 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 

 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 

 Valilik Onayı (İl Dışına gidecek kafileler için zorunludur.) 

 Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli müsabakalarında, takımların ise 
mahalli ve ulusal müsabakalarında zorunludur.) 

 

Okul takımı çalıştırıcısının, 

 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya yüzme antrenörlüğü belgesine 

sahip olması, 

 Sabıka kaydının olmaması, 

 Yüzme müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir 
 

 

14. Gençler kategorisinde her öğrenci 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 Gymnasiade gereği, her mesafede aynı takımdan 2 (iki) öğrenci sporcu yarışır ve 

bu öğrenci sporcuların derecesi takım puanlamasında değerlendirilmeye alınır. Bayrak yarışmalarında 

her okul bir takımla yarışmaya katılacaktır 



15. Not: 400m Bireysel Karışık yarışına girecek öğrenci sporcular, sadece gymnasiade öğrenci sporcu listesinin 

oluşturulması için değerlendirilecektir. 4 yarış sınırlamasının dışında tutulacaktır. (Örnek:4 bireysel yarış + 

400m karışık) 
 

 
GENÇLER YARIŞMA PROGRAMI:   
 

 
 1. GÜN SABAH 10:00  2. GÜN SABAH 10:00 

50m Sırtüstü B/E  50m Kurbağalama E/B  

100m Serbest B/E  100m Kelebek E/B  

200m Kurbağalama B/E  200m Serbest E/B  

 4x100m Karışık Bayrak B                      400 m  Karışık E/B (Milli Takım ) 

 4x100m Serbest Bayrak E  

 

1. GÜN AKŞAM 15:00  2. GÜN AKŞAM 15:00  

50m  Kelebek E/B  50m Serbest B/E  

100m  Sırtüstü E/B  100m Kurbağalama B/E  

200m  Karışık E/B  200m Sırtüstü B/E  

400    Serbest Bayrak E/B  200m Kelebek B/E  

4x100m Karışık Bayrak  E  4x100m Serbest  Bayrak  B  

 

 



 


