
 
  

 

 

 

ESKİŞEHİR OKUL SPOR FAALİYETLERİ 

GENÇLER YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMA KURALLARI 
 
 

 

Müsabaka Yeri : ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KAPALI YÜZME HAVUZU 
 

Müsabaka Tarihi : 3-4-5 ŞUBAT 2020 
 

 Katılım Yaşı : 2002-2003-2004-2005 BAYAN-ERKEK 
 

Son Başvuru ve Teknik Toplantı Tarihi : 16 OCAK 2020 
 

 Başvuru Adresi : TEKNİK TOPLANTI SAAT 16:00’DA, GENÇLİK SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA 

(BÜYÜKDERE MAHALLESİ PROF. DR. NABİ AVCI BULVARI NO:10/4) GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR. 

TOPLANTIYA KATILIM ZORUNLUDUR. OKULLARIN MÜSABAKA KATILIM LİSTELERİ TEKNİK TOPLANTIDA 

OKUL  MÜDÜRLERİNDEN ALINAN   ONAYLI   YAZI   İLE   BİRLİKTE   KABUL EDİLECEKTİR. 

TEKNİK TOPLANTI SIRASINDA ALINACAK ONAYLI KATILIM LİSTELERİ DIŞINDA, AYNI BİLGİLERİ İÇEREN 
VE EKTE YER ALAN “MÜSABAKA BAŞVURU EXCEL FORMAT” DOSYASI, TEKNİK TOPLANTI SAATİNE 
KADAR eskisehiryuzmeiltemsilciligi@hotmail.com MAİL ADRESİNE GÖNDERİLECEKTİR.  

 
MÜSABAKA KURALLARI : 

 

1. Türkiye Yüzme Federasyonunun Müsabaka Genel Talimatları Geçerlidir. 
 

 MÜSABAKA BİLGİLERİ : 

 

1. Yarışlar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca 

öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2. Gençler kategorilerinde mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek 

takımlar/sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

3. Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, 

öğrencinin velisinin izni ile; 

• Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, Lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla Gençler kategorisine terfi ettirilebilir. 
• Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır 
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• Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz 

 

4. Ferdi öğrenci sporcuların grup yarışmalarına katılabilmeleri için Mahalli, Türkiye Birinciliği 

yarışmalarına katılabilmeleri için ise Grup yarışmalarına fiilen katılmış olmaları gerekmektedir. 
 

5. Yüzme yarışmalarına katılacak takımlar; Gençler  Kategorisi: en az 4 (dört) en fazla 8 (sekiz) 
sporcudan oluşturulacaktır. 

6. Takım halinde katılacak olan okullar belirtilen sayılardan oluşacaktır. Yarışmalara takım halinde 

katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını yarışmalara ferdi olarak dahil edebilirler. 

Takım adına yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur. 

 

7. Gençler kategorisinde her öğrenci sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne 

bakılmaksızın en az 2 (iki) yarışmaya girmek zorunda olup en fazla 4 (dört) yarışmaya 

katılabilir.(Bayrak yarışları hariç)  
 

Gençler kategorisinde Gymnasiade gereği, her mesafede aynı takımdan 2 (iki) öğrenci sporcu 

yarışır ve bu öğrenci sporcuların derecesi takım puanlamasında değerlendirilmeye alınır. 

Bayrak yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya katılacaktır. 
 

8. Gençler kategorilerinde yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline göre puan verilir. 

• Gençler kategorisinde puanlama Gymnasiade göre düzenlenecektir. 

9. a)Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,  

b) Takım sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve başarı belgesi, 

c) Ferdi sıralamada ilk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve başarı belgesi verilir. 

 

Madalya törenleri müsabaka akışı içinde seriler sonuçlandıkça yapılacaktır. 
 

10. 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 Okul Sporları 

Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. 

 

İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 

hesabına 400,00 TL ücret yatırılır. 

 

11. a)Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun hazırlanmış kafile onay 

belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

b) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde ilgili branş 

açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik 
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toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak 

sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 

c) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlarda zorunlu haller ve tabii afetler haricinde 

herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Değişiklik yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takım ve sporculara 

il tertip komitesi tarafından ilan edilerek bildirilecektir 

 

12. Müsabakanın açılış seremonisi 1. gün akşam seansı öncesi yapılacaktır. Seremoniye öğrencilerin mayo ile 

çıkmaması ve her okuldan katılımın sağlanması okul yetkilisinin sorumluluğundadır. 

 

13. Havuz, ısınmalar için seans başlamadan en az 1 saat öncesinden kullanıma açılacaktır.



TEKNİK AÇIKLAMALAR : 
 

1. İl Birinciliği Yarışmalarında tüm branş ve mesafeler doğrudan final olarak yüzülecektir. Tüm kategori ve 

kademelerdeki yarışlarda seriler hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır. 

2. Takım halinde katılacak olan okullar belirtilen sayılardan oluşacaktır. Yarışmalara takım halinde 

katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını yarışmalara ferdi olarak dahil 

edebilirler. Takım adına yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi 

zorunludur. 

3. Yıldızlar  kategorilerinde grup yarışmalarında katılım formlarında verilen derecelerin mahalli yarışmada 

yüzülen derecelerin aynısı olmak zorundadır. Final yarışmalarında katılım formlarında verilen derecelerin 

mahalli veya grup yarışmasında yüzülen derecelerin aynısı olmak zorundadır. Eğer öğrencinin daha önce yüzdüğü 

derecesi yoksa katılım formunda NT(no time) olarak belirtilecektir. Herhangi bir itiraz durumunda çalıştırıcı katılım 

formunda verilen derecelerin grup ya da mahalli yarışmada yüzüldüğünü ispatlayamazsa ilgili öğrenci yarışmada en 

yavaş seride yüzecektir. 

 
PUANLAMA : 

 

 
1. Gençler kategorisinde FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır. 
2. Takım puanlamasında bir takımda bir mesafede 2 öğrenci sporcu yarışır, 2 side puanlamaya 

dahil edilir. 
3. Toplam takım puanı hesaplanırken, 28 adet ferdi yarışın en yüksek 26 tanesinin FIN puanına, 

bayrak yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir. (En yüksek 26 yarış + 

bayrak yarışlarının toplam FIN puanı) 
4. 400m Bireysel Karışık yarışına girecek öğrenci sporcular, sadece gymnasiade öğrenci sporcu 

listesinin oluşturulması için değerlendirilecektir. 4 yarış sınırlamasının dışında tutulacaktır. 

(Örnek:4 bireysel yarış + 400m karışık) 
 

 



 YARIŞMA PROGRAMI : 

 
1.Gün 1.GÜN SABAH 08:45 1.GÜN AKŞAM 14:00 

  

200 FERDİ KARIŞIK BAYAN ERKEK 50 KELEBEK BAYAN ERKEK 

100 SERBEST BAYAN ERKEK 200 KURBAĞALAMA BAYAN ERKEK 

200 SIRTÜSTÜ BAYAN ERKEK 400 SERBEST BAYAN ERKEK 

2.Gün 2.GÜN SABAH 08:45 2.GÜN AKŞAM 14:00 

  

200 SERBEST BAYAN ERKEK 50 SERBEST BAYAN ERKEK 

50 SIRTÜSTÜ BAYAN ERKEK 100 KURBAĞALAMA BAYAN ERKEK 

400 FERDİ KARIŞIK  BAYAN ERKEK  4x100 KARIŞIK BAYRAK BAYAN ERKEK 

3.Gün  3.GÜN SABAH 08:45 3.GÜN AKŞAM 14:00 

  

50 KURBAĞALAMA BAYAN ERKEK 100 SIRTÜSTÜ BAYAN ERKEK 

100 KELEBEK BAYAN ERKEK 200 KELEBEK BAYAN ERKEK 

    4x100 SERBEST BAYRAK BAYAN ERKEK 

 
 

✓ Reglamanda yer almayan hususlarda, “2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri 

Yüzme Spor Dalı Uygulama Esasları” uygulanacaktır.  

✓ Eskişehir İl Tertip Komitesi Yarışma Programı ve Saatlerinde Değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

✓ Söz konusu müsabaka içinde, tesislerin uygunluğu ve İl Tertip Komitesi Kararı gereğince “Gençler 

Yaş Gubu” dışında, Türkiye Yüzme Federasyonu Programı çerçevesinde müsabaka 

düzenlenebilecektir.  

 



 

 


