
 

2019-2020 Kastamonu Okul Spor Faaliyetleri 
Yıldızlar-Gençler Yüzme İl Birinciliği Yarışması 
 

Müsabaka Yeri  : Kastamonu Spor Kompleksi Yüzme Havuzu/25m 

Müsabaka Tarihi  : 03-04-05 Ocak 2020/ Cuma-Cumartesi-Pazar 

Teknik Toplantı  : 30 Aralık 2020  Saat:14:00 Kastamonu Gençlik 

                                                                       Ve Spor İl Müdürlüğü                                                              

Katılım Yaşı  : Yıldızlar : 2006-2007 Bayan-Erkek 

                                                                      Gençler  : 2002-2003-2004-2005 Bayan-Erkek                                                                        

Son Liste Bildirimi  : 02 Ocak 2020 Perşembe saat 17:00’a kadar  

Kontrol Listesi Son Düzenleme      :          03 Ocak 2020 Cuma Saat:08:30 Kastamonu   

                                                                      Spor Kompleksinde toplantı yapılacaktır.  

 

MÜSABAKA KURALLARI : 

 

1. Bu reglaman, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı okul spor faaliyetleri yüzme 

branş talimatına göre hazırlanmıştır. 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. Zorunlu evrakları eksik olan takım/sporcular yarışmalara alınmayacaktır.  

● Nüfus Cüzdanı  

● Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 

● Esame Listesi  

● Çalıştırıcı ve antrenörlerin; “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” 
üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

● Küçükler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, yıldızlar 

kategorisine terfi ettirilebilir. 

● Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, Lise 
kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Gençler kategorisine terfi 

ettirilebilir. 

                     3.   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   

                     4.   Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.sgm.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili 

spor dalı açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları 

zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin Tertip Komitesine 

yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular 

yarışmalara alınmayacaktır.  

                          5.   Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde ferdi öğrenci sporcular bir üst aşamadaki 

yarışmalarda, bir alt aşamadaki yarışmalarda 1. (birinci)  elde ettikleri stil ve mesafede yarışmak 

zorundadır. Takımlarda yer alan öğrenci sporcular ise bir üst aşamadaki yarışmalarda, bir alt 

aşamadaki yarışmalarda yüzdükleri stil ve mesafelerinde dışında yarıştırılabilir. Ancak bu stil 

ve mesafelerin yarışmalar öncesinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yayımlanan başvuru 

formuna işlenerek ilan edilen tarihe kadar gönderilmesi zorunludur. Bu şekilde başvurusunu 



 
gerçekleştirmeyen takımlarda yer alan öğrenci sporcular bir alt aşamadaki yarışmalarda 

yüzdükleri stil ve mesafelerde yarıştırılacaktır.   

                          6.  Mahalli yarışmalar sonrasında bir üst aşamadaki yarışmaya katılma hakkı 

elde edemeyen okul takımlarında yer alan öğrenci sporcular, bir alt aşamadaki yarışmalarda 

katıldıkları ve 1. (birinci) oldukları stil ve mesafelerde ve baraj geçtikleri stil ve mesafelerde 

ferdi olarak yarışmalara katılabilirler. Grup Yarışmaların da bu durumda olan öğrenci sporcular 

1. (birinci)  olduğu branşlar dahil 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 öğrenci sporcular teknik toplantıda yarışmaya katılım 

listesinde okullar tarafından belirtilecektir    

                           7.  Yarışma alanına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri 

Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde yer alan 

öğrenci sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.  

                            8. Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği 

yarışmalarına „„Spor Bilgi Sistemi‟‟ üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları 

zorunludur. 

 

MÜSABAKA BİLGİLERİ    : 

 

Müsabaka Başlama Saati  :  Müsabaka sabah seansı saat 10:00’da 

başlayacaktır. Müsabaka akşam seansı, saat 16:00’da başlayacaktır.  

Müsabaka Lisans İşlemi  :  Müsabakaya, belirtilen yaş grubu sporcuları 2019 

– 2020 eğitim ve öğretim yılı okul lisansları ile iştirak edeceklerdir. 

Müsabaka Seremonisi   : Seremoni, müsabakanın 1. günü olan “03 Ocak 

2020 Cuma” günü, akşam seansı öncesi yapılacaktır.  

Müsabaka Yarış Sayısı   : 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) 

Müsabaka İşleyişi  : 

● İtiraz olması durumunda itirazlar 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.  

● Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında tüm Branş ve mesafeler 

doğrudan final olarak yüzülecektir. Tüm kategori ve aşamadaki yarışlarda seriler 

hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır. 

● Isınmalar müsabakadan 90 dk önce başlayacak olup havuzun 1. kulvarı çıkış ve 

dönüş kulvarı son kulvarı tempo kulvarları olarak kullanılacaktır. 

● Müsabakalarda gençler kategorisindeki sporcular (2002-2003-2004-2005 

Bayan/Erkek) ayrı, yıldızlar kategorisindeki sporcular (2006-2007 

Bayan/Erkek) ayrı yüzdürülecektir. 

 

 

  



 
Yetki                                                                :  

● Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, yarışmalara dair 

tüm hususları değiştirmede yetkilidir.  

● Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan spor dalı açıklamalarını ve 

yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak yarışma programını belirlemek 

ve uygulamakla yetkilidir.  

Takım oluşturma   : En az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcudan 

oluşturulacaktır. Takım oluşturamayan okullar yarışmaya ferdi sporcularıyla katılabilir.  

 

Puanlama   :  

 

● Yarışmalarda FIN puanlama sistemi kullanılacaktır. 

● Yıldızlar kategorisinde 1 takım 1 mesafede en çok 3 sporcu yarıştırabilir 

ve takımında en iyi puan alan 2 sporcu puanlamaya dahil edilir. Gençler 

kategorisinde Gymnasiade gereği, her mesafede aynı takımdan 2 (iki) 

öğrenci sporcu yarışır ve bu öğrenci sporcuların derecesi takım 

puanlamasında değerlendirmeye alınır. Bayrak yarışmalarında her 

okul bir takımla yarışmaya katılacaktır.  

 

● 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) 

● Bütün stil ve mesafelerde her takımdan en iyi dereceye sahip iki sporcunun 

derecesi değerlendirmeye alınır. 

● En çok FIN puanı kazanan takım birinci olur.  

 

Bayrak yarışları   : 

● Bayrak takım listelerinin ilgili yarışın seansı başlamadan önce sekreterya ya 

teslim edilmesi gerekmektedir. 

● Bayrak yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya katılacaktır. 

● 4*200 m serbest bayrak yarışı yalnızca yıldızlar kategorisindeki  (2006-

2007 Bayan/Erkek) öğrenci sporcular içindir. 

Ödüllendirme   : 

● Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve 

başarı belgesi, 

● Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına 

madalya ve başarı belgesi, 

● Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve 

başarı belgesi, 

● Bayrak yarışlarında ilk dört dereceyi elde eden takım sporcularına madalya 

verilir. 

 

 

 



 
Yarışma mesafeleri     : 

 

Gençler Yarışma Mesafeleri 

 

50m, 100m, 200m, 400m Serbest 

50m, 100m, 200m Sırtüstü 

50m, 100m, 200m Kurbağalama 

50m, 100m, 200m Kelebek 

200m,400m (Milli Takım) Ferdi karışık 

4x100m Karışık bayrak 

4x100m,  Serbest bayrak 

 

Yıldızlar 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 

 

 

Not: 400 m bireysel karışık yarışı yalnızca gençler kategorisindeki sporcular tarafından 

yüzülecek olup bu branşta yüzecek olan öğrenci sporcular sadece gymnasiade öğrenci sporcu 

listesinin oluşturulması için değerlendirilecektir. 4 yarış sınırlamasının dışında tutulacaktır. 

(Örnek: 4 bireysel yarış+ 400 m karışık) 

 

 

Yarışma programı                       : 

 

 

1. GÜN SABAH            10:00 2.GÜN SABAH           10:00 3.GÜN SABAH          10:00 

50m kelebek B/E 100m serbest E/B 100m kelebek B/E 

400m serbest B/E 100m sırtüstü E/B 50m kurbağalama B/E 

200m kurbağalama B/E 4x100m karışık bayrak E 400 m karışık B/E 

4x100m karışık bayrak B        4x100m serbest bayrak B 

   

1.GÜN AKŞAM              16:00 2.GÜN AKŞAM         16:00 3.GÜN AKŞAM       16:00 

50m serbest E/B 100m kurbağalama B/E 200m serbest E/B 

200m sırtüstü E/B 200m kelebek B/E 50m sırtüstü E/B 

200m karışık E/B 4x200m serbest bayrak B 4x100m serbest bayrak E 

4x200m serbest bayrak E   

 

B= Bayan, E=Erkek 


