SAMSUN
İL İÇİ TEST MÜSABAKASI
9-10-11 NİSAN 2021
Müsabaka Yeri
Müsabaka Tarihi
Teknik Toplantı
Katılım Yaşı
Son Liste Bildirimi
Müsabaka başlama Saati

Müsabaka Kuralları

: ATAKUM OLİMPİK YÜZME HAVUZU
:9-10-11 NİSAN 2021(CUMA-CUMARTESİ-PAZAR)
:Toplantı yapılmayacaktır.
:13 Yaş+ (2008+) Kadın / 13 Yaş+(2008+) Erkek
:8 NİSAN 2021 saat 18.00
:9 NİSAN 2021 11:00
Kulüpler tarafından portal.tyf.gov.tr girişleri
yapılacaktır.
:

1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.
2. Akredite olmuş kulüpler, müsabaka listelerini TYF PORTALI’ nı kullanarak belirlenen saat

ve tarihe kadar girişlerini yapmaları gerekmektedir. Akredite olmamış kulüplerin sporcuları
yarışmalara tasnif dışı dahi olsa katılamayacaktır.
(Akreditasyon
işlemleri için Yüzme Federasyonu ile irtibata geçiniz.)

3. Yarışmalara belirtilen yaş grubu sporcuları, 2020-2021 vizeli lisansları ile iştirak
edeceklerdir.
4. Kulüp yetkilileri, yarışma girişlerini belirlenen gün ve saate kadar
portal.tyf.gov.tr den yapacaklardır.
5. Müsabakalar seyircisiz yapılacaktır .
6. Kulüpler yarış öncesi kulüp antetli kağıtlarında müsabakaya
katılacak tüm sporcu , antrenör , idareci ve teknik personelini
Yüzme İl temsilciliğine bildirmelidir.
7. Kulüpler tyf portalda bulunan covıd-19 taahhütnamesini her
sporcu için doldurtup il temsilcisine teslim etmelidir.(Eksik evrak
bulunan sporcular müsabakaya alınmayacaktır.)
8. İsmi bildirilmeyen ; sporcu , antrenör , idareci ve teknik personel
havuza kesinlikle alınmayacaktır .

9. Havuz güvertesine sadece sporcu ve antrenörler girebilir.(Kulüp
idarecileri sadece tribünde bulunabilir havuz güvertesine inemez)
10.Havuz girişlerinde tüm kişilerin ateşleri ölçülecektir .
11.Tüm katılımcılar maske takma zorunluluğu vardır . ( Sporcular
havuza gireceği zamana kadar maske takmak zorundadır .)
12.İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak yapılacak olup 350
TL itiraz bedeli ödenecektir.
Müsabaka Bilgileri

:

1. Seans başlama zamanı: Cuma / Cumartesi / Pazar günü , çift seans yapılacaktır .
2. Seans Başlangıç saati sabah 11:00’dır .
3. Müsabaka katılım sayısı: Sporcular, yarışma boyunca seans ve güne bakılmaksızın
istedikleri kadar müsabakaya katılabilirler .
4. Isınma : Havuz; ısınmalar için seans başlangıcından en az 1 saat 30 dakika
öncesinden kullanıma açılacaktır.
5. Seriler: Seriler açık yaş olarak hızlı dereceden yavaş dereceye göre yapılacaktır.
6. Seremoni: Pandemi nedeniyle sadece hakemlerin katılımıyla yapılacaktır .
7. Ödüllendirme yapılmayacaktır .
8. Müsabaka 8 kulvar olarak yapılacaktır, 1. kulvar tempo, 8. kulvar çıkış-dönüş kulvarı
olarak kullanılacaktır.
NOT: MÜSABAKAYA İL DIŞINDAN KATILACAK KLUPLER COVID-19 TEST
SONUÇLARINI MÜSABAKALAR BAŞLAMADAN ÖNCE İL TEMSİLCİSİNE TESLİM
ETMEK ZORUNDADIRLAR.(Teslim etmeyen sporcu , antrenör ve idareciler müsabakaya
alınmayacaktır.)

MÜSABAKA PANDEMİ KURALLARI
1- Müsabakalar pandemi kuralları gereği seyircisiz olarak gerçekleştirilecektir.
2- Antrenör, sporcu ve görevlilere havuza girişlerinde ateş ölçümleri yapılacak olup HES
kodlarını da bildirmeleri gerekmektedir. HES kodu olmayan antrenör ve sporcular
havuza alınmayacaktır.
3- HES kodları riskli çıkan kişiler kesinlikle müsabakaya katılım sağlayamayacaktır.
4- Sporcuların yarışma haricindeki tüm zamanlarda maske takmaları zorunludur.
Antrenör ve diğer görevlilerin tüm organizasyon boyunca maske takmaları zorunludur.
5- Müsabaka esnasında hakemler ve görevlilerle iletişime geçerken sosyal
mesafenin(2m) korunmasına dikkat edilmelidir.
6- Müsabakası biten sporcular havuzdan çıktıktan sonra diğer serinin startı verilecektir.
7- Müsabaka pandemi kurallarını uygulamak ve sporcularına uygulatmak kulüplerimizin
sorumluluğundadır.
8- Müsabakalara katılmadan önce aşağıdaki linkte yer alan (HES TAAHHÜTNAMESİ)
formun doldurulması zorunludur.
https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar.html

1.

Yarışma programı:
1.GÜN SABAH SEANSI 11:00

1.GÜN AKŞAM SEANSI

1500 m SERBEST

K/E

400 m KARIŞIK

K/E

200 m KARIŞIK

K/E

800 m SERBEST

K/E

2.GÜN SABAH SEANSI 11:00

2.GÜN AKŞAM SEANSI

50 m KURBAĞALAMA

K/E

200 m SERBEST

K/E

100 m KELEBEK

K/E

100 m KURBAĞALAMA

K/E

400 m SERBEST

K/E

50 m KELEBEK

K/E

K/E

200 m SIRTÜSTÜ

K/E

3.GÜN SABAH SEANSI 11:00

3.GÜN AKŞAM SEANSI

100 m SIRTÜSTÜ

K/E

50 m SIRTÜSTÜ

K/E

200 m KURBAĞALAMA

K/E

200 m KELEBEK

K/E

50 m SERBEST

K/E

100 m SERBEST

K/E

Samsun Yüzme il Temsilciliği

