
 

 

           

     

AMASYA OKUL SPOR  FAALİYETLERİ  

YILDIZLAR YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ REGLEMANI 

Müsabaka Yeri : AMASYA GENÇLİK VE  SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KAPALI YÜZME HAVUZU 

MüsabakaTarihi : 15-16 OCAK 2020 

Teknik Toplantı:15 Ocak 2020 Saat:09:00 Müsabaka Havuzu 

Katılım Yaşı : 01.09.2005-2006-2007 Bayan-Erkek 

Son Liste Bildirimi : 13 0CAK 2020 tarihine kadar amasyayuzmehakemleri@gmail.com mail 

adresine gönderilecektir.Okulların müsabaka  katılım listeleri teknik toplantıda okul müdürlerinden 

alınan yazı ile birlikte kabul edilecektir. 

 

MÜSABAKA KURALLARI :   

1. Türkiye Yüzme Federasyonun  Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir. 

MÜSABAKA BİLGİLERİ :  

1. Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 

öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına 

uygun olarak yapılacaktır. 

2.Yıldızlar kategorilerinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma aşamalarında, kız ve erkek 

takımlar/ öğrenci sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

3.Ulusal müsabakalara (Grup ve Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların mahalli 

müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir. 

4. )Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, 

öğrencinin velisinin izni ile; Küçükler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, Yıldızlar 

kategorisine terfi ettirilebilir. 

5. Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor 

dalında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 
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6. a)Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,  

   b)Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına madalya ve başarı 

belgesi,  

  c)Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi öğrenci sporculara madalya ve başarı belgesi 

verilir. 

Madalya törenleri müsabaka akışı içinde seriler sonuçlandıkça yapılacaktır. 

7. 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. 

8. a)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. 

  b) )Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına’Spor Bilgi Sistemi‟‟ 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

  c) 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. 

  d)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. 

9. Okul spor faaliyetlerinde; 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, Öhrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait), Esame Listesi 

10.Müsabakanın açılış seromonisi 1. gün akşam seansı öncesi yapılacaktır.Seromoniye öğrencilerin 

mayo ile çıkmaması ve her okuldan katılımın sağlanması okul yetkilisinin sorumluluğundadır. 

11.Havuz, ısınmalar için seans başlamadan önce en az 1 saat öncesinden kullanıma açılacaktır. 

TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

1. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında tüm Branş ve mesafeler doğrudan final 

olarak yüzülecektir. Tüm kategori ve aşamadaki yarışlarda seriler hızlıdan yavaşa doğru 

oluşturulacaktır. 

2. Mahalli yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri öğrenci 

sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler. Bu öğrenci sporcular sıralamaya ve 

ödüllendirmeye dahil edilmeyecek bir üst aşamadaki yarışmalara ferdi olarak 



 

 

çağrılmayacaktır. Takım adına veya tasnif dışı olarak yarışacak öğrenci sporcuların listesinin 

teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur. 

3.  Yıldızlar  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) 

4. Yıldızlar kategorilerinde 1 takım 1 mesafede en çok 3 öğrenci sporcu yarıştırabilir ve bu 

öğrenci sporculardan en iyi puan alan 2 öğrenci sporcu puanlamaya dahil edilir. 

5. Yıldızlar  kategorisinda yarışmalara katılan tüm öğrenci sporculara FIN puan cetveline göre 

puan verilir. 

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 

 

YARIŞMA PROGRAMI: 
 

1.GÜN SABAH SEANSI 
(15 OCAK 2019 SAAT: 10:00) 

2.GÜN SABAH SEANSI 
(16 OCAK 2019 SAAT: 10:00) 

50m kelebek B/E 50m kurbağalama B/E 
 

400m serbest B/E 100m serbest E/B 

200m kurbağalama B/E 100m sırtüstü E/B 

200m serbest E/B 100m kelebek B/E 
 

4x100m serbest bayrak B/E  

1.GÜN AKŞAM SEANSI 
(15 OCAK 2019 SAAT: 15:00) 

2.GÜN AKŞAM SEANSI 
(16 OCAK 2019 SAAT: 15:00) 

50m serbest E/B 50m sırtüstü E/B 

200m sırtüstü E/B 200m kelebek B/E 

200m karışık E/B 100m kurbağalama B/E 

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

 

Not:Amasya İl Tertip Komitesi Yarışma Programı ve Saatlerinde Dehişiklik yapma hakkına sahiptir. 


