
  
 

AMASYA OKUL SPOR FAALİYETLERİ 

GENÇLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ REGLEMANI 

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

MüsabakaTarihi : 06-07 ARALIK 2022 
 

Teknik Toplantı : 06 ARALIK 2022 Saat:09:00 Müsabaka Havuzu 
 

Katılım Yaşı : 01.09.2004-2005-2006-2007-2008 (2022 itibari ile 14-17 yaş)  Bayan-Erkek 
 

Son Liste Bildirimi     :   
 
05 ARALIK 2022 saat:21:00 tarihine kadar https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.html tyf 

portal sistemi  üzerinden gerçekleştirilecektir.Ayrıca okulların müsabaka katılım listeleri teknik toplantıda 
okul müdürlerinden alınan yazı ile birlikte kabul edilecektir. 

 
Okul Sporları Hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=82&engelDurumId=5 
Yukarıdaki link üzerinden 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Spor Dalı 
Uygulama Esasları yönetmeliğine ulaşabilirsiniz. 
 

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. Gençler 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;Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu 

öğrenciler, Lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Gençler kategorisine terfi 

ettirilebilir. 

 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=82&engelDurumId=5


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. 

6.  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif 

öğrenciler, spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında bulunmaları koşulu 

ile ferdi olarak lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına katılabilirler. 

7. Ödüller ; 

Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;   

 

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. 

 

Grup Yarışmalarında; 

 

a)Takım sıralamasında; bir üst aşamadaki yarışmalara katılma hakkı elde eden okulların öğrenci 

sporcularına madalya ve başarı belgesi,  

b)Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi öğrenci sporculara madalya ve başarı belgesi 

verilir. 

 

Madalya törenleri müsabaka akışı içinde seriler sonuçlandıkça yapılacaktır. 

 

 

8.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 600,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip 

Komitesine tutanak karşılığı elden verilir. 

 

Genel Hususlar: 

 

1. 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. 

 

 



 

2. 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, Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait), Esame Listesi 

 

3. Müsabakanın açılış seromonisi 1. gün akşam seansı öncesi yapılacaktır.  

 

4. 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 tyf portal sistemi ve teknik 

toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.  

5. Gençler 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)  

6. Gençler kategorilerinde 1 takım 1 mesafede en çok 3 öğrenci sporcu yarıştırabilir ve bu öğrenci 

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

7. Gençler Kategorisinde takım puanlaması ISF’e göre düzenlenecektir.  

8. Mahalli yarışmalar sonrasında Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmasına katılma hakkı elde eden 

okul takımlarında yer alan öğrenci sporculardan birinin veya birkaçının yarışmalar öncesinde İl Tertip 

Komitesine sunulan ve kabul edilen evraklarla yarışmalara katılamayacağı onaylanır ise Mahalli 

yarışmalara katılmış diğer öğrenci sporculardan takım sayısı tamamlanabilir.  

9. 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 tyf portal sistemi ve teknik toplantıda okullar tarafından belirtilecektir.  

10. Grup yarışmalarına takım olarak çağırılan okullar yarışmalara herhangi bir koşuldan ötürü (sağlık, 

izin vb. nedenlerle) takım olarak katılamayacaklar ise bu takımın öğrenci sporcuları bir alt aşamadaki 

yarışmalarda katıldıkları ve 1. ‘lik (birincilik) elde ettikleri stil ve mesafelerde ferdi olarak yarışmalara 

katılabilirler.  

Türkiye Birinciliği yarışmalarına takım olarak çağırılan okullar yarışmalara herhangi bir 

koşuldan ötürü (sağlık, izin vb. nedenlerle) takım olarak katılamayacaklar ise bu takımın öğrenci 

sporcuları bir alt aşamadaki yarışmalarda katıldıkları ve derece (ilk dört) elde ettikleri stil ve 

mesafelerde ferdi olarak yarışmalara katılabilirler.  

11. 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.  

 



12. Beş yarışma merkezinde ilk dört sırayı elde eden kız ve erkek okul takımları Türkiye Birinciliği 

yarışmalarına katılma hakkı elde edecektir.  

13. Türkiye Birinciliği yarışmasına katılma hakkı elde eden okul takımlarında yer alan öğrenci 

sporcuların dışında, her yarışma merkezinde yarışma programında yer alan stil ve mesafelerde ferdi 

final sıralamasında ilk dört içerisinde yer alan öğrenci sporcular Türkiye Birinciliği yarışmasına 

katılma hakkı elde edecektir.  

 

 

*Gençler Kategorisinde Mahalli Yarışlarda Birincilik Elde Edemeyen Öğrenci 
Sporcuların Grup Yarışmalarına Katılabilme Baraj Dereceleri ; 

 
 

Puanlama  

Gençler Puanlaması  
1.Gençler yarışmalarında takım puanlaması yapılırken her yarışmada birinci olan sporcu 1 , ikinci olan 

sporcu 2 , üçüncü olan sporcu 3…4…5 sıralamasıyla puanlama yapılır.  

Bayrak yarışmalarında puanlama iki ile çarpılır.  

2.Diskalifiye olan sporcunun puanlaması yapılırken,yarışmaya giren bütün sporcuların sonuncusunun 

aldığı puana +1 eklenerek,bayrak yarışmalarında +2 eklenerek hesaplanır.  

3. Bir mesafeye okul takımından bir sporcu katılması halinde mesafeye girmeyen takımın diğer sporcu 

için yarışmaya giren bütün sporcuların sonuncusunun aldığı puana +1 eklenerek puanlanır. İlgili 

mesafeye bir takımdan iki sporcu katılmamış ise iki sporcu için yarışmaya giren bütün sporcuların 

sonuncusunun aldığı puana +1 eklenerek iki sporcu için puanlanır. Bayrak yarışmalarına katılmayan 

okul takımları için +2 eklenerek puanlama hesaplanır.  

4.Bütün yarışmalar sonucunda en az puanı alan bayan ve erkek takımları ayrı ayrı birinci,ikinci en az 

puanı olan takım ikinci ,üçüncü en az puanı olan takım üçüncü dördüncü en az puanı olan takım 

dördüncü olarak ilan edilir. İlk dört takım ödüllendirilir.  

5.Bütün stil ve mesafelerde her takımdan en iyi dereceye sahip iki sporcunun derecesi 

değerlendirmeye alınır.  

 

Not:200m Bireysel Karışık yarışına girecek öğrenci sporcular, sadece ISF öğrenci sporcu listesinin 
oluşturulması için değerlendirilecektir. 4 yarış sınırlamasının dışında tutulacaktır. (Örnek:4 bireysel 
yarış + 200m karışık) Takım puanlamasına dahil edilmeyecek ve ödüllendirme yapılmayacaktır. 

 

 

 

 

 



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

Gençler Yarışma Mesafeleri; 
 

50m, 100m, 200m  Serbest  

50m, 100m  Sırtüstü  

50m, 100m  Kelebek  

50m, 100m  Kurbağalama  

200m ( ISF )  Karışık  

4x50m  Karışık Bayrak  

6x50m  Serbest Bayrak  

 

 

  

YARIŞMA PROGRAMI: 
 

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

100m serbest  Bayan/Erkek 100m kelebek  Bayan/Erkek 

50m kurbağalama  Bayan/Erkek 50m sırtüstü  Bayan/Erkek 

200m ferdi karışık  Erkek 200m serbest  Bayan/Erkek 

6X50 serbest bayrak  Bayan 4X50 karışık bayrak  Bayan 

1. GÜN AKŞAM 15:00   2. GÜN AKŞAM 15:00  

50m kelebek  Bayan/Erkek 50m serbest  Bayan/Erkek 

100m sırtüstü  Bayan/Erkek 100m kurbağalama  Bayan/Erkek 

200m ferdi karışık  Bayan 4X50m karışık bayrak  Erkek 

6X50 serbest bayrak  Erkek   

 
    

 
 


