
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU 
YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ 

 KAHRAMANMARAŞ 

4-5 ARALIK OKUL SPORLARI GENÇLER  

YÜZME MÜSABAKASI 

Müsabaka tarihi   : 4-5 Aralık 2021  

Müsabaka havuzu   : Kahramanmaraş 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzu 

Katılım yaşı    : 14/17 Yaş (2004/2007) Lise Kategorisi 

Son Liste Bildirim Tarihi   : 3 Aralık 2021     Saat: 12:00  

Teknik Toplantı   : 1 Aralık 2021     Saat: 13:00 (GSIM Toplantı Salonu) 

 

 

Son Liste Bildirim Tarihi & Kuralları:  

Müsabaka liste bildirimi, Türkiye Yüzme Federasyonu Web sitesinde yayınlanan 
https://portal.tyf.gov.tr/ üzerinden yapılacak olup, 3 Aralık 2021 Cuma günü – Saat 12:00’a kadar 
yapılabilecektir.  
 
Okullar, Türkiye Yüzme Federasyonu internet (www.tyf.gov.tr) sitesinden, kulüp ve antrenör bilgi 
modülüne girerek (www.tyf.gov.tr/bilgisistemi.html) «YENİ KAYIT İÇİN DEVAM ET» butonuna 
tıklayıp, gelen sayfadan «OKUL» seçip formu doldurup, kullanıcı adı ve şifresini belirledikten sonra 
https://portal.tyf.gov.tr/ adresindeki ‘’2021-2022 Eğitim Ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri 
Gençler Yüzme Müsabakaları’’ Kahramanmaraş yarışlarını seçerek; sporcularının girişlerini 
yapabileceklerdir. 

 
PANDEMİ KURALLARI 

Yüzme yarışının işleyişinde tüm dünyayı etkileyen COVİD-19 pandemisi kapsamında Ulusal ve 
Uluslararası ilgili kuruluşların duyurduğu tavsiyeler doğrultusunda bir takım düzenlemeler yapılmıştır. 
Alınan önlemler ile katılımcıların ve görevlilerin sağlıklarını korumak, organizasyonun sorunsuz bir 
şekilde düzenlenmesini sağlamak amaçlanmaktadır. Aşağıda yer alan maddeler şu ana kadar 
belirlenen tedbirleri içermekte olup yarış tarihine dek ek düzenlemeler yapılabilecektir. 
 

1. 2021 – 2022 Sezonu müsabakalarında, seyirci kapasitesinin %50’si oranında seyirci 
tribünlerde yer alabilir, tribünlerde 1 er koltuk boş bırakılarak oturma düzeni 
gerçekleştirilecektir. 

2. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini (T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
sağlanan aşılardan iki doz aşısı olmayan sporcu, antrenör ve idareci müsabakadan en fazla 
72 saat önce PCR testi yaptırmaları ve test sonuçlarının negatif olması şartıyla müsabaka 
havuzuna ve tribüne giriş yapabilirler.  
NOT: Okul Sporları İl Terkip Komitesi’nin almış olduğu karar doğrultusunda sporcu ve 
antrenörlerden aşı, aşı kartı ve PCR testi istenmeyip, okul idaresinin esame listelerinin altına 
“MÜSABAKALARA KATILAN SPORCU VE ANTRENÖRLERİN HES KODLARI 
TARAFIMIZDAN KONTROL EDİLMİŞ OLUP, MÜSABAKALARA KATILMALARI 
TARAFIMIZCA UYGUNDUR.” ibaresini not düşmesi gerekmektedir. 

3. Müsabaka havuzuna ve tribünlere girişlerde maske takılması zorunludur. Sosyal mesafe 
kuralına uymak koşuluyla, sudan çıkan sporcular da dahil, havuz içerisinde bulunan kişilerin 
müsabaka esnasında maske takması zorunludur. 

4. Sporcuların, antrenörlerin, idarecilerin ve seyircilerin havuza girişinde HES Kodu alınacaktır 
ve ateş ölçümü yapılacaktır. 



5. Sporcu g r şler nde sosyal mesafe kuralları doğrultusunda ateş ölçümler  yapılarak g r şler 
sağlanacaktır. Ateş ölçümünde r skl  görülen yüzücüler havuzda hazır bulunan sağlık ek b ne 
yönlend r lecekt r. 

 
 
MÜSABAKA TALİMATLARI 

2020-2021 Yüzme sezonu taslak programında yer alan “4-5 ARALIK OKUL SPORLARI GENÇLER YÜZME 
MÜSABAKASI”  müsabakasına katılmak steyen kulüpler şt rak programını kullanarak l steler n  en geç 3 Aralık 
2021 Cuma günü saat 12:00’ye kadar TYF Yüzme Portalı’na yükleyecek ve 0 539 616 59 00 telefona tey t 
ett r lecekt r. Kontrol l steler  tüm kulüplere ma l yoluyla antrenörlere yollanacaktır. Gerekl  değ ş kler n tekn k 
toplantı sonuna kadar yapılab l r. Tekn k toplantıdan sonra h çb r değ ş kl k yapılmayacaktır. 

1. Türk ye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Tal matları geçerl d r. 

2. Takınlar en az 4 en fazla 8 öğrenc den oluşturulacaktır. Üç ve daha az sporcusu olan okullar b reysel 
olarak yarışa katılab l rler. 

3. 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. 

4. Müsabakada, seriler hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır. 

5. Okulların, müsabaka giriş listelerini TYF Portal’dan 3 Aralık Cuma saat: 12:00a kadar göndermeleri 
gerekmektedir. 

6. Bayrak yarışı yüzecek okulların seans başlamadan önce, bayrak takım listelerini, sekreteryaya 
vermeleri gereklidir. 

7. Yarışmadan b r gün önce Start l stes  yayınlanacak ve h çb r değ ş kl k (ekleme ve çıkartma) 
yapılmayacaktır. 

8. İt raz bedel  400 TL olup. İt razlar yazılı olarak müsabaka başhakem ne yapılacaktır. 

9. 1. Gün Öğleden Sonra seansından önce seramon  yapılacaktır.       

 

Gençler Puanlaması;  
Gençler kategorisinde  

1. FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır.  
2. Takım puanlamasında bir takımda bir mesafede 2 öğrenci sporcu yarışır, 2’side puanlamaya 

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

bayrak yarışlarından kazanılan FIN puanlar dâhil 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)  
 

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.  

I. T.C. kimlik kartı/ Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)  
II. Öğrenci Sporcu Lisansı (Yüzme Dalına ait)  
III. Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.) 
IV. Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

 
 

 



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 Programı 

1. Gün Sabah 09.00 2. Gün Sabah 09.00 
200 m Kurbağalama Bayan- 

Erkek 
100 m Serbest Bayan- 

Erkek 
50 m Kelebek Bayan- 

Erkek 
200 m Sırtüstü Bayan- 

Erkek 
400 m Serbest Bayan- 

Erkek 
200 m Serbest  Bayan- 

Erkek 
100 m Sırtüstü Bayan- 

Erkek 
  

4x100 m Karışık Bayrak Bayan 
 

4x100 m Serbest Bayrak Bayan 

    
1. Gün Akşam 14.00 2. Gün Akşam 14.00 

50 m Serbest Bayan- 
Erkek 

100 m Kurbağalama Bayan- 
Erkek 

200 m Karışık Bayan- 
Erkek 

200 m Kelebek Bayan- 
Erkek 

50 m Kurbağalama Bayan- 
Erkek 

50 m Sırtüstü  Bayan- 
Erkek 

100 m Kelebek Bayan- 
Erkek 

400 m Karışık (Milli 
Takım) 

Bayan- 
Erkek 

4x100 m Karışık Bayrak Erkek 
 

4x100 m Serbest Bayrak Erkek 


