TRABZON OKUL SPOR FAALİYETLERİ
KÜÇÜKLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ
YARIŞMA KURALLARI
MüsabakaYeri

:

MEHMET AKİF ERSOY KAPALI YÜZME HAVUZU

Müsabaka Tarihi

:

9-10 NİSAN 2019

MüsabakaSaati

:

SABAH SEANSI 11:00 , AKŞAM SEANSI 15:00

Katılım Yaşı

:

2007 - 2008

Liste Son Bildirim Tarihi

:

05 Nisan 2019 CUMA

Müsabaka Teknik Toplantı

:

08 Nisan 2019 PAZARTESİ SAAT 16 :00

Bayan / Erkek

MEHMET AKİF ERSOY KAPALI YÜZME HAVUZU toplantı
salonunda Beden Eğitimi Öğretmen’lerininde katılacağı
teknik toplantı yapılacaktır.
Başvuru Adresi

:

liste@trabzonyuzme.net

Start listeleri : trabzonyuzme.com ( Trabzon yüzme il temsilciliği ) sitesinde
yayınlanacaktır.
MÜSABAKA KURALLARI

:

1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir.

MÜSABAKA BİLGİLERİ

:

1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş
müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışma listelerini zamanında (05 Nisan 2019 CUMA günü ) vermeyen okullar müsabakaya
katılamayacaklardır.
3. Yarışmalar okul takımları arasında yapılacak ve yarışmalara sporcular 2018-2019 sezonu vizeli
lisansları ile iştirak edecektir.
4. Küçükler kategorisinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak okul
takımları; en az 4 (dört) en fazla 8 (sekiz) sporcudan oluşacaktır.
5. Ulusal müsabakalara (grup ve Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların
mahalli müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.
6. Yarışmalarda başüstü start uygulanacak anonslar seri yüzülürken yapılacaktır.
7. Seans başlamadan 1 saat öncesi havuz ısınma için açılacaktır.
8. Seriler yavaş dereceden hızlı dereceye doğru yüzdürülecektir.
9. Bayrak listeleri seans başlamadan sekreteryaya imza karşılığı teslim edilecektir. Seans
başladıktan sonra bayrak listeleri kabul edilmeyecektir.

10. Müsabaka Seromonisi 1nci gün akşam seansı başlamadan 15 dk önce yapılacaktır.
11. Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm gereğince,
sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
Minikler kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, küçükler kategorisine terfi
ettirilebilir. Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında
branşında alt kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz
12. Ödüller:
Takım sıralamasında, ilk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı
belgesi,
Takım sıralamasında, ilk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve
başarı belgesi,
Takım sıralamasında, ilk dört dereceyi elde edemeyen takım sporcularına ise katılım
belgesi verilir,
Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir,
Ferdi sıralamada, ilk dört dereceyi elde edemeyen sporculara karılım belgesi verilir,
Takım ve ferdi sporcu fark etmeksizin her sporcuya bir katılım belgesi verilir.
13. İtirazlar; Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde belirtilen
hükümlere göre İl Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı
oluşan durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. İtirazların
değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
14. Genel Hususlar;
Çalıştırıcı ve antrenörlerin, mahalli, grup ve türkiye birinciliği yarışmalarına ‘’Okul
Sporları Bilgi Yönetim Sistemi’’ üzerinden çıkarılmış ‘’Eğitici Kartı’’ ile katılmları
zorunludur.
Çalıştırıcı ve antrenörlerce, Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak
takım ve’veya ferdi sporculara ait ‘’Esame Listelerinin’’ her yarışmaiçin ayrı ayrı olacak
şekilde ‘’Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi’’ üzerinden çıkarılması ve yarışmada
görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
15. Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında
takımların/sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu
evrakları eksik olan takım/sporcular yarışmalara alınmayacaktır.
Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
Sporcu Öğrenci Listesi (Branşa ait)
Okul takımı çalıştırıcısının,
Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya yüzme antrenörlüğü belgesine sahip olması,
Sabıka kaydı olmaması,
Yüzme müsabakalarında hak mahrumiyeti cezasıalmamış olmasıgerekmektedir.
16. Mahalli yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını
yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler. Bu sporcular sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil
edilmeyecek bir üst kademedeki yarışmalara ferdi olarak çağrılmayacaktır. Takım adına veya
tasnif dışı olarak yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.
Esame Listesi

17. Yarışma süresince seans gözetmeksizin toplamda bayrak yarışı hariç küçükler en fazla 4
(dört) mesafede yarışabilirler. Her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın
en az 2 (iki) yarışmaya girmek zorunda olup en fazla 4 (dört) yarışmaya katılabilir.(Bayrak
yarışları hariç)
18. Okullar bir mesafede istediği kadar sporcu yarıştırabilir ancak en iyi 2 sporcu puanı alınır.
19. Yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline göre puan verilir.
20- Puanlama;
- Yarışmalarda FIN PUAN sistemi kullanılacaktır.
- Takım puanlamasında ,bir takımdan bir mesafedeki en iyi 2 sporcu puanlamaya
dahil edilir.
Toplam takım puanı hesaplanırken ; 20 adet ferdi yarışın en yüksek 18 tanesinin
FIN puanına , bayrak yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek
değerlendirilir. ( En yüksek 18 yarış+ bayrak yarışlarından kazanılan FIN puan)
21- KÜÇÜKLER YARIŞMA MESAFELERİ
50m, 100m, 200m,
50m, 100m,
50m, 100m,
50m, 100m,
200m,
4x100m
4x100m,

Serbest
Sırtüstü
Kelebek
Kurbağalama
Karışık
Karışık Bayrak
Serbest Bayrak

YARIŞMA PROGRAMI
1. GÜN SABAH SEANSI 11:00
100m Kurbağalama B/E
50m Kelebek B/E
100m Sırtüstü B/E
4x100 Karışık Bayrak (BAYAN)

2. GÜN SABAH SEANSI 11:00

1. GÜN AKŞAM SEANSI 14:45
50m Kurbağalama B/E
200m Serbest B/E
4x100m Karışık Bayrak (ERKEK)

2. GÜN AKŞAM SEANSI 15:00

100m Serbest B/E

50m Serbest B/E

50m Sırtüstü B/E

200m Karışık B/E

100m Kelebek B/E
4x100m Serbest Bayrak ( BAYAN )

4x100m Serbest Bayrak ( ERKEK)

