OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÜZME MİNİKLER KATEGORİSİ
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BİRİNCİLİĞİ YARIŞMASI

Müsabaka Yeri

:

TOZKOPARAN YÜZME HAVUZU (25M)

Müsabaka Tarihi

:

8-9 Mayıs 2018

Teknik Toplantı

:

24 Nisan 2018 Salı günü saat 11:00
Burhan Felek Spor Kompleksi
Milli Takımlar Kamp Merkezi

Katılım Yaşı

:

1.9.2007-2008-2009 doğumlu
Kız / Erkek sporcular

Son Liste Bildirimi

:

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:00’e kadar

Kontrol Listesi Yayınlanma

:

2 Mayıs 2018 Çarşamba

Düzeltme Son Tarihi

:

4 Mayıs 2018 Cuma saat 17:00’e kadar

Start Listesi Yayınlanma

:

7 Mayıs 2018 Pazartesi

Liste Bildirim Adresi

:

tyf.istanbul.meb@gmail.com

MÜSABAKA KURALLARI

:

1. Bu regleman 2017-2018 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri yüzme
branş talimatı dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2. Bu müsabakaya İstanbul-Anadolu Yakasındaki okulların takım ve/veya
sporcuları katılabilir.
3. 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.

4. Yarışmalara, belirtilen yaş grubu sporcularının 2017-2018 eğitim ve öğretim
yılı öğrenci okul yüzme lisanslarıyla katılması zorunludur.
5. Minikler kategorisinde mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde , kız
ve erkek takımlar/sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
6. Yarışma alanına esame listesi haricindeki idareci,çalıştırıcı ve sporcudan
başkasının girilmesine izin verilmeyecektir.
7. Çalıştırı ve antrenörlerin; yarışmada “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi”
üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
8. Çalıştırıcı ve antrenörlerce; yarışmaya katılacak takım ve/veya ferdi
sporculara ait “Esame Listelerinin” okul sporları bilgi yönetim sistemi
üzerinden çıkarılması ve yarışma hakem sekreteryasına ibraz edilmesi
zorunludur.
9. Teknik toplantıya katılmayan idareci ve/veya çalıştırıcılar alınan kararları
kabul etmiş sayılacaktır.
10.Okul sporları faaliyetlerinde; yarışmalarda takımların/sporcuların yanlarında
bulundurması zorunlu evraklar aşağıdadır.Zorunlu evrakları eksik olan
takım/sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
a. Nüfus cüzdanı
b. Sporcu Öğrenci Lisansı ( Yüzme branşına ait )
c. Esame Listesi
d. Eğitici kartı
11. İtiraz olması durumunda itirazlar yazılı olarak yapılacak olup 350 TL itiraz
bedeli ödenecektir.
12. Liste bildirimleri, GHSİM internet sitesinde okul sporları duyurular/fikstür
bölümündeki “Müsabaka Katılım Formu” doldurularak ilan edilen liste
bildirim adresine e-posta yoluyla son tarihe kadar yapılmalıdır.
13. Yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri
sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler.Bu sporcular
sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil edilmeyecektir.

MÜSABAKA BİLGİLERİ

:

1. Takım oluşturma :
a. Minikler kategorisinde okul takımları en az 4 en fazla 8 sporcudan
oluşturulacaktır.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

b. Takımda puana yüzecek sporcular katılım formunda belirtilmelidir.
c. Müsabaka kuralları 13. madde de belirtilen tasnif dışı yüzecek
sporcuların katılım formunda belirtilmesi zorunludur.
d. Yarışmalarda takım çıkaramayan okullar ferdi olarak yarışmaya
katılabileceklerdir.
Puanlama :
a. Minikler kategorisinde yarışmaya katılan tüm sporcuların
puanlaması FIN puan cetveli üzerinden yapılır.
b. Takım puanlamasında alınan en yüksek 14 yarışın FIN puanı
değerlendirilecektir, diğer puanlar değerlendirmeye
alınmayacaktır.Bayrak yarışlarının puanı, en yüksek 14 yarışın
puanına ilave edilecektir.(En yüksek 14 yarış + bayrak yarışları)
c. Minikler kategorisinde 1 takım 1 mesafede en çok 2 sporcu
yarıştırabilir ve bu sporcular puanlamaya dahil edilir.
Seans başlama zamanı : Yarışmanın sabah seansı saat 09:30’da
başlayacaktır.Öğleden sonraki seanslar sabah seansı bitiminden 2 saat
sonra başlayacaktır.
Yarış katılım sayısı :
a. Ferdi sporcular, yarışma süresince seans ve güne bakılmaksızın en
az 2, en fazla 3 yarışa katılabilir.
b. Takımda yer alan sporcular, yarışma süresince seans ve güne
bakılmaksızın bayrak yarışları haricinde en az 2, en fazla 3 yarışa
katılmak zorundadır.
c. Minikler kategorisinde 1 takım 1 mesafede en çok 2 sporcu
yarıştırabilir ve bu sporcular puanlamaya dahil edilir.
Isınma : Havuz; ısınmalar için seans başlangıcından en az 1 saat 30 dakika
öncesinden kullanıma açılacaktır.Isınmalarda havuzun 1. kulvarı çıkış ve
dönüş çalışmaları için, havuzun son kulvarı tempo kulvarı olarak
kullanılacaktır.
Yarışmalarda, baş üstü start uygulanacak ve anonslar seriler yüzülürken
yapılacaktır.
Seriler : Seriler hızlı dereceden yavaş dereceye doğru yaş grubu
gözetmeksizin yapılacaktır.
Seremoni : Seremoni, 1. gün öğleden sonra seansı başlamadan 15 dakika
öncesinden her okuldan en az 1 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecektir.

9. Bayrak yarışları :
a. Bayrak yarışmalarına her okuldan bir takım katılabilir.
b. Bayrak listeleri, ilgili seans başlamadan önce hakem sekreteryasına
teslim edilmelidir.
c. Bayrak yarışlarından önce ara verilmeyecektir.
10. Yarışma mesafeleri :
a. Serbest
: 50m-100m
b. Sırtüstü
: 50m-100m
c. Kurbağalama
: 50m-100m
d. Kelebek
: 50m-100m
e. Bayrak
: 4x50m serbest, 4x50m karışık
11.Ödüllendirme :
a. Takım sıralamasında ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve
başarı belgesi,
b. Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve
başarı belgesi,
c. Yarışmaya katılan her sporcuya bir katılım belgesi verilir.
12. Yarışma programı :

1.GÜN
SABAH 09:30
50M KELEBEK/K-E
100M KURBAĞALAMA/K-E
4x50M SERBEST BAYRAK/K-E

2. GÜN
SABAH 09:30
100M SIRTÜSTÜ/K-E
50M SERBEST/K-E
4x50M KARIŞIK BAYRAK/K-E

ÖĞLEDEN SONRA
50M SIRTÜSTÜ/K-E
100M SERBEST/K-E

ÖĞLEDEN SONRA
50M KURBAĞALAMA/K-E
100M KELEBEK/K-E
KUPA TÖRENİ

