
TÜRKİYE YÜZME 
FEDERASYONU 

YÜZME İL TEMSİLCİLİĞİ 
 KAHRAMANMARAŞ 

Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim 

Ligi Projesi 1. Vize ve 13+ Yaş Performans Tespit Yarışları 

 

Müsabaka tarihi   : 26-27 Şubat 2022  

Müsabaka havuzu   : Kahramanmaraş 12 Şubat Kapalı Yüzme Havuzu 

Katılım yaşı    : +11 Yaş (+2011)  

Son Liste Bildirim Tarihi   : 25 Şubat 2022     Saat: 12:00  

Teknik Toplantı   : 25 Şubat 2022     Saat: 17:30 (Havuz Toplantı Salonu) 

 

MÜSABAKA TALİMATLARI 

2020-2021 Yüzme sezonu taslak programında yer alan “Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş 

Ulusal Gelişim Ligi Projesi 1. Vize ve 13+ Yaş Performans Tespit Yarışları”  +11 (+2011) yaş 
grubu müsabakasına katılmak steyen kulüpler şt rak programını kullanarak l steler n  en geç 25 Şubat 
2022 Cuma günü saat:12:00’ye kadar TYF Yüzme Portalı’na yükleyecek ve 0 538 643 56 82 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. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir. 

2. 2020-2021 Yüzme sezonunda Türk ye Yüzme Federasyonuna akred tasyon yapmış kulüpler 
ve l sanslı sporcular katılab l r. Kulüpler yarışmaya sted ğ  kadar sporcu le katılab l r.  

3. Teknik toplantıda sadece isim düzeltmesi ve yarışlardan sporcu çıkarma işlemi yapılacaktır. 
Yarış değişikliği, yarış ekleme ve derece düzeltme işlemleri yapılmayacaktır. 

4. Seans başlangıcından 1 saat önce havuz ısınma için kullanıma açılacaktır. 

5. Ser ler kötü dereceden y  dereceye doğru yüzdürülecekt r. 

6. İt raz bedel  350 TL olup. İt razlar yazılı olarak müsabaka başhakem ne yapılacaktır. 

7. Seremoni müsabakaların 1. günü öğleden sonra seansı başlamadan 15 dk. öncesinde, pandemi 
nedeni ile sadece hakemlerin katılımı ile gerçekleştirilecektir. 

8. Yarışmalarda ödüllendirme yapılmayacaktır.   

9. Yüzme yarışının şley ş nde tüm dünyayı etk leyen COVİD-19 pandem s  kapsamında Ulusal 
ve Uluslararası lg l  kuruluşların duyurduğu tavs yeler doğrultusunda b r takım düzenlemeler 
yapılmıştır. Alınan önlemler le katılımcıların ve görevl ler n sağlıklarını korumak, 
organ zasyonun sorunsuz b r şek lde düzenlenmes n  sağlamak amaçlanmaktadır. Aşağıda yer 



alan maddeler şu ana kadar bel rlenen tedb rler  çermekte olup yarış tar h ne dek ek 
düzenlemeler yapılab lecekt r. 

 

PANDEMİ KURALLARI 

 
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 HES kodlarını okutularak, sporcu, antrenör, idareci 

ve seyirci, müsabaka havuzuna ve tribüne giriş yapabilirler. 
3. Müsabaka havuzuna ve tribünlere girişlerde maske takılması zorunludur. 
4. Sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla, sudan çıkan sporcular da dahil, havuz içerisinde 

bulunan  kişilerin müsabakada maske takması zorunludur. 

 

 

                                                                                                                      
 
                                                                                                                      
 

 
Müsabaka Programı 

1. Gün Sabah 10.00 2. Gün Sabah 10.00 
200 m kurbağalama  Kadın-

Erkek 
200 m karışık  Kadın

-Erkek 
100 m serbest  Kadın-

Erkek 
50 m kurbağalama  Kadın

-Erkek 
50 m sırtüstü  Kadın-

Erkek 
100 m  sırtüstü Kadın

-Erkek 
200 m  kelebek Kadın-

Erkek 
200 m serbest  Kadın

-Erkek 
800 m serbest Kadın-

Erkek 
  

1. Gün Akşam 15.00 2. Gün Akşam 15.00 
50 m kelebek  Kadın-

Erkek 
100 m kurbağalama  Kadın

-Erkek 
200 m sırtüstü  Kadın-

Erkek 
50 m serbest  Kadın

-Erkek 
100 m karışık  Kadın-

Erkek 
100 m kelebek Kadın

-Erkek 
400 m serbest  Kadın-

Erkek 
  


