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TYF 23 NİSAN 9-10 YAŞ 

ULUSAL GELİŞİM PROJESİ YARIŞLARI 
Yarışma Tarihi: 3-4 NİSAN 2021 

   Yarışma Yeri: Muratpaşa Bld. Süleyman Erol Yüzme Havuzu 

Yarışma Başlangıç Saatleri: Sabah seansı Isınma: 09.00 

yarış: 10:00’da başlayacaktır. Öğleden sonraki seanslar 

sabah seansı bitiminden 2 saat sonra başlayacaktır. 

(Bkz. Yarışma genel talimatı 8. Madde) 

Yarışma Katılım Yaşı: 2011-2012 K – E 

Yarışma Son Liste Bildirim Tarihi: 1 NİSAN 2021 Perşembe  

Saat: 23.59’a kadar  

✓ TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU PORTALI ÜZERİNDEN 

(https://portal.tyf.gov.tr/) kulüp ve antrenörlere tanımlı kullanıcı adı ve 

şifre ile giriş yapılarak başvurular tamamlanacaktır. 

✓ Kontrol listelerinin ilanı: 2 NİSAN 2021 Cuma 

    Saat: 10:00  

    Yer: Antalya yüzme il temsilciliği Facebook sayfası 

✓ Düzeltmelerin yapılacağı son tarih: 2 NİSAN 2021 Cuma  

   Saat: 18:00  

✓ Düzeltmeler antalyayuzme@hotmail.com adresine e-posta yoluyla 

yapılacak olup sadece yarış çıkartma için izin verilecektir.  

✓ Start listelerinin ilanı: 2 NİSAN 2021 Cuma 

  Saat: 19:00 

  Yer: Antalya yüzme il temsilciliği Facebook sayfası 

✓ COVID-19 RİSK KABUL TAAHHÜTNAMESİ: Sporcular ve antrenörler 

tarafından doldurulacak olan bu taahhütname ve tarama anketi 

müsabakadan en fazla 3 gün önce doldurulacak ve kaydedilecektir. 

Sistem bu yarış için 31/03/2021 00:00 ile 03/04/2021 23:59 tarihleri 

arasında açık kalacaktır. Sporcunuzun yarışlara katılımda sorun 

yaşamaması için lütfen form doldurma zamanlarını takip ediniz. 

LİNKİ: (https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar/covid19/1000675) 

✓ COVID-19 RİSK KABUL TAAHHÜTNAMESİN DE İSİMLERİ 

BULUNMAYAN SPORCU VE ANTRENÖRLER KESİNLİKLE HAVUZA 

ALINMAYACAKTIR. 

https://portal.tyf.gov.tr/
https://www.tyf.gov.tr/spor/yuzme/yarismalar/covid19/1000675
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YARIŞMA PROGRAMI 

 

1. Gün Sabah 1.Gün Akşam 

Branş Cinsiyet Branş Cinsiyet 

50M KURBAĞALAMA B-E 50M SIRTÜSTÜ B-E 

100M KELEBEK B-E 100M SERBEST B-E 

200M SERBEST B-E   B-E 

2. Gün Sabah 2.Gün Akşam 

Branş Cinsiyet Branş Cinsiyet 

100M SIRTÜSTÜ B-E 50M SERBEST B-E 

200M KARIŞIK B-E 100M KURBAĞALAMA B-E 

50M KELEBEK B-E   B-E 
 

YARIŞMA GENEL TALİMATLARI 
1. Akredite olmuş kulüpler, yarışma listelerini TYF PORTALI’ nı kullanarak belirlenen saat 

ve tarihe kadar girişlerini yapmaları gerekmektedir. Akredite olmamış kulüplerin 

sporcuları yarışmalara tasnif dışı dahi olsa da dahil edilmeyecektir. (Akreditasyon 

işlemleri için Yüzme Federasyonu ile irtibata geçiniz.) 

2. Türkiye Yüzme Federasyonu Yarışma Genel Talimatları geçerlidir. 

3. Yarışmalara belirtilen yaş grubu sporcuları, 2020-2021 vizeli lisansları ile iştirak 

edeceklerdir. 

4. İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak yapılacak olup 350 TL itiraz bedeli 

ödenecektir. 

5. Yarışmalar seçme niteliğinde olduğu için bir sporcu istediği sayıda yarışa katılabilir. 

6. Seans başlangıcından 1 saat 30 dakika önce havuz ısınma için kullanıma açılacak, 

yarış başlangıcından 15 dakika önce havuzdan çıkılacaktır. 

7. Yarışma başlangıç saatleri programda belirtilmiş olup, tertip komitesi ve başhakem 

katılımın yoğunluğu ve azlığına bağlı olarak saatleri değiştirme hakkına sahiptir. 

8. Seriler yaş gruplarına bakılmaksızın dereceye göre hızlı dereceden yavaş dereceye doğru 

yaş grubuna göre yapılacaktır. 

9. Yarışmalarda ödüllendirme yapılmayacaktır.  

10. Seremoni, COVİD-19’la mücadele kuralları gereği sadece hakemlerin katılımıyla 

gerçekleşecek olup. Yarışların 1. günü akşam seansı öncesi yapılacaktır. 

11. 1-8 kulvarlarından 1. kulvar tempo, 8. kulvar çıkış-dönüş kulvarı olarak 

kullanılacaktır. 

✓ Not: İç İşleri Bakanlığının Korona virüs ile mücadele kapsamında 01.12.2020 tarihinde 

yayınlanan “Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesi” n de yer alan “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından 

Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ile ilgili madde 29 açıklaması aşağıdaki şekildedir;  

“Madde 29. Seyircisiz oynanabilecek profesyonel spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer 

görevliler,” 
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COVİD-19’LA MÜCADELE KURALLARI 

✓ Covid-19 tedbirleri kapsamında yarışlarımız SEYİRCİSİZ yapılacaktır. 

✓ Yarışma talimatında, yarışmaya katılanlar için (sporcu – görevli) HES – 

KODU’nun talep edileceği ve kodu ibraz edemeyen kişilerin havuza 

alınmayacağı belirtilmiştir.  

✓ Yarışmaya katılanların sağlık durumlarının zarar görmemesi adına, 

yarışmalar öncesinde yapılan HES – KODU sorgulamasında verilen 

kodların hatalı ya da geçersiz olması durumunda, sorgulaması 

yapılamayan kişiler havuza alınmayacak olup, yarışma listesinde olan 

sporcular ilgili yarışma listesinden çıkartılacaktır. 

✓ Kulüp sporcu, antrenör ve yetkililerinin ateş ölçümleri görevliler 

tarafından havuz girişinde ölçülecek olup ateşi 38 dereceden yüksek 

olan kişiler yarışma alanına kesinlikle alınmayacaktır.  

✓ Katılımcıların en az 2 metrelik sosyal mesafeyi korumaları 

gerekmektedir. (Sporcuların ve antrenörlerin yarışma alanındaki tüm 

beklemelerinde bu maddeye dikkat etmeleri gerekmektedir. Dikkat 

etmeyen sporcular uyarılacak, yine dikkat edilmediği görülürse gerekli 

işlem yapılacaktır.) 

✓ Sporcuların yarış ve ısınma süreleri hariç olmak üzere tüm yarışma 

süresince tıbbi maske takması zorunludur. Bu sürelerin dışındaki tüm 

aralarda ve havuz içindeki bekleme durumlarında maske takılması 

zorunludur. 

✓ Antrenörlerin de tüm yarışma süresince tıbbi maske takması zorunlu 

olup, sporcuya 1 metreden fazla yaklaşması durumunda siperlik 

kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. 

✓ Yarışma ve ısınma esnasında duşların kullanımı yasak olacaktır. 

Soyunma odaları ve tuvaletlerin kullanımı esnasında kulüplerimiz 

sporcularını sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde kullanıma 

yönlendirecektir. 

✓ Yarışma COVİD-19’la mücadele kurallarını uygulamak ve sporcularına 

uygulatmak kulüplerimizin sorumluluğundadır. 

 

Konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle rica 

ederiz. 
 

İlgililere ilanen duyurulur. 


