
 

   

Okullararası Gençler İl Birinciliği Yüzme Müsabakaları 
MERSİN (25M)  

                                                                                 
 

Müsabaka Tarihi   : 23-25 Kasım 2021 

Müsabaka Havuzu   : Mersin Olimpik Yüzme Havuzu (25M) 

Müsabaka Başlama Saati                : 23 Kasım 2021 Salı 09:30 (Isınma 08:15-09:15) 

Katılım Yaşı    : 14-17 Yaş (07-04)  Bayan / Erkek 

Son Liste Bildirim Tarihi   : 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat: 17:00                                                                      

Teknik Toplantı   : 22 Kasım 2021 Pazartesi Saat 18:00 

                                                                     (Olimpik Yüzme Havuzu Toplantı Salonu) 

 

  *  MUSABAKA TALİMATLARI * 

 

1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir. 

2. Takımlar en az 4, en fazla 8 öğrenciden oluşturulacaktır.  

3. 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)  

4. 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. 

5. Müsabakada yarışlar, yavaş seriden > hızlı seriye doğru yüzülecektir. 

6. Müsabaka giriş listelerini TYF Portal’dan 22 Kasım Pazartesi 17:00 a kadar 

göndermeleri gerekmektedir. 

7. Müsabaka için derece bildirimleri, 1 Ocak 2020-22 Kasım 2021 tarihleri arasında 

yüzülmüş resmi dereceler olmalıdır. 

8. İtiraz bedeli 400 TL olup. İtirazlar yazılı olarak müsabaka başhakemine yapılacaktır. 

Gençler Puanlaması; 

1.Gençler kategorisinde FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır. 

2.Takım puanlamasında bir takımda bir mesafede 2 öğrenci sporcu yarışır, 2 side puanlamaya dahil edilir. 

3.Toplam takım puanı hesaplanırken, 28 adet ferdi yarışın en yüksek 26 tanesinin FIN puanına, bayrak 

yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir.  

(En yüksek 26 yarış + bayrak yarışlarının toplam FIN puanı)  

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)  



MERSİN YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ 

Zorunlu Evraklar; 

Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların / öğrenci sporcuların yanlarında 

bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım / öğrenci sporcu yarışmalara 

alınmayacaktır.  

T.C. kimlik kartı/Nüfüs Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)  

Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)  

Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.)  

Gençler Puanlaması; 

1.Gençler kategorisinde FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır. 

2.Takım puanlamasında bir takımda bir mesafede 2 öğrenci sporcu yarışır, 2 side puanlamaya dahil edilir. 

3.Toplam takım puanı hesaplanırken, 28 adet ferdi yarışın en yüksek 26 tanesinin FIN puanına, bayrak 

yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir.  

(En yüksek 26 yarış + bayrak yarışlarının toplam FIN puanı)  

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)  

Ödüllendirme; 

1.Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi 

2. Takım sıralamasında;İlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına madalya ve başarı belgesi 

3. Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi öğrenci sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.  

* MÜSABAKA PRORAMI * 

 


