
 
 

MEB OKULLAR GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ  YÜZME MÜSABAKASI 

 

MÜSABAKA TARİHİ                                      : 10-11 OCAK 2017  Saat: 10:30 

MÜSABAKA YERİ                                                  : TOZKOPARAN YÜZME HAVUZU 

MÜSABAKA TEKNİK TOPLANTISI                  : 26.12.2016  

                      B.Felek Kamp Merkezi Toplantı Salonu  

MÜSABAKA KATILIM YAŞI                         : BAYAN- ERKEK  1999-2000-20001-2002 

MÜSABAKA LİSTE SON BİLDİRİM TARİHİ   : 03 Ocak 2017 SAAT 17:00’a KADAR 

 

MÜSABAKA KURALLARI:  

1. FINA teknik kuralları ve TYF yarış yönetmeliği geçerli olacaktır.  

2. Yarışa belirtilen yaş grubu sporcuları 2016-2017 vizeli lisanları ile iştirak edeceklerdir.  

3. Kulüplerin, müsabaka listelerini İstanbul İl Yüzme Temsilciliğinde yayımlanan Müsabaka  

Katılım Formu’nu kullanarak 03 Ocak 2017 saat 17:00’a kadar okulsporlariyuzme@gmail.com                                

E-mail adresine yollamaları gerekmektedir. Yarışma listelerini zamanında bildirmeyen kulüpler 

müsabakaya katılamayacaklardır.  

4. Takım halinde katılacak olan okullar gençler kategorisinde 6 sporcu ile yarışmalara katılmak 

zorundadır. Takımlar 6 kişiden az veya fazla olamaz. 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 

5. Sabah seansı saat 10:30’da başlayacak olup öğlen seansı için başlama saati 14:00’dır. Ancak İl 

Hakem Kurulu müsabaka başlama saatini değiştirebilir.  

6. Yarışta ilk dört dereceyi alan sporculara madalya verilecektir. 

7. Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır. 

8. Yarışmalarda 1 takım 1 mesafede en az 2 sporcu ile katılmak zorunda olup, en fazla 3 sporcu ile 

katılabilir. (Bayrak yarışları hariç). Gençler kategorisinde, her mesafede aynı takımdan en iyi 

dereceye sahip iki sporcunun derecesi takım puanlamasında değerlendirilmeye alınır. Bayrak 

yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya katılacaktır 

9. Gençler kategorisinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en az iki 

yarışmaya girmek zorunda olup en fazla dört yarışmaya katılabilir.(Bayrak yarışları hariç)  

10. Yarış öncesi ısınma saatleri içerisinde 1. Kulvar kısa sprint, depar ve dönüş çalışmalarına diğer 

kulvarlar ise ısınma çalışmalarına ayrılmıştır. Bu kulvarlar da dönüş çalışması yapılmayacaktır. 

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

12. Seriler, iyi dereceden kötü dereceye göre yaş grubu gözetmeksizin yapılacaktır. 

13. Yarışlarda diskalifiye anonsu yapılmayacak olup varsa diskalifiyeler sonuç listelerinde ilan 

edilecektir. 

14. Başhakem kararına göre; baş üstü start uygulamasına geçilebilir veya seri birleştirilebilir. Serisini 

kaçıran sporcu, sonraki serilerde tekrar yüzdürülmeyecektir. 

15. Yarışmalarda takım çıkaramayan okullar ferdi olarak müsabakalara katılabileceklerdir. Stil ve 

mesafelerinde 1. olan sporcular final müsabakalarına katılmaya hak kazanacaktır. 

16. Mahalli yarışlarda okul takımı olarak katılan, ancak final müsabakalarına gidemeyen okul 

takımlarında yer alan sporcular,  yarışmalarda katıldıkları ve birinci oldukları stil ve mesafelerde 

ferdi olarak yarışmalara katılacaklardır.  

 

 



 

 

GENÇLER YARIŞMA MESAFELERİ  

Okul takımları için; 50m,100m,200m Serbest, 50m,100m Sırtüstü, 50m,100m Kelebek, 50m,100m 

Kurbağalama, 4x50m Karışık bayrak, 6x50m Serbest bayrak 

Karma takımlar için; 50m,100m Serbest 50m,100m Sırtüstü 50m, 50m,100m Kelebek 50m,100m 

Kurbağalama, 200m Ferdi karışık  

 

1. 200 metre Serbest yarışması ISF kurallarına göre sadece okul takımları tarafından Okullar Arası 

Dünya Yüzme Şampiyonası’nda yüzülecektir.  

2. 200 metre Ferdi Karışık yarışması ISF kurallarına göre sadece Karma takımlar tarafından Okullar 

Arası Dünya Şampiyonası’nda yüzülecektir.  

3. 200 metre ferdi Karışık yarışmasında okul takımları için puanlama yapılmayacaktır. 200 metre 

Ferdi Karışık yarışına katılacak olan okul takım sporcuları karma milli takım seçimi için 

yarışacaklardır. (Her sporcu için en fazla dört yarış sınırına ek olarak yüzeceklerdir.) 

 4. 200 m Serbest yarışmasına sadece okul takımı olarak giren sporcular katılabilecektir. 

 

PUANLAMA  

 

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, yarışma giren bütün sporcuların sonuncusunun 

aldığı puanın +1 eklenerek, bayrak yarışmalarında ise +2 eklenerek hesaplanır.  

3. 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 alan takım üçüncü, dördüncü en az puanı alan takım 

dördüncü olarak ilan edilir. İlk dört takım ödüllendirilir. 

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

değerlendirmeye alınır. 

 

MÜSABAKA PROGRAMI  

 

1.Gün Sabah Seansı 1.Gün Akşam Seansı 
 

2.Gün Sabah Seansı 
 

   2.Gün Akşam Seansı 

100 m Serbest B-E 50 m Kelebek E-B 
100 m Kelebek E-B 

 

50m Serbest B-E 

 

50m Kurbağalama B-E 100mSırtüstü E-B 

 

50m Sırt E-B 
 
 

100 m Kurbağalama B-E 

 

200m Ferdi Karışık E 200 m Ferdi Karışık B 
200 m Serbest E 

   
200m Serbest B 

 

6x50m Serbest Bayrak 

             ( Kız )                                       

6x50m Serbest Bayrak 

             ( Erkek ) 

4x50m Karışık Bayrak 

              ( Kız )  

4x50m Karışık Bayrak 

            ( Erkek ) 

 

 

                     Tüm Okullarımıza başarılar dileriz.  

                      İstanbul İl Yüzme Temsilciliği  


