Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Kuralları:
1. Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği tüm müsabakalarda FINA
kuralları geçerlidir.
2. Müsabakaya ilişkin “Yarışma Kuralları” ile ilgili Müsabaka Reglamanı
geçerlidir.
3. Sporcular, yaş kategorileri için bulundukları yıl geçerli olacaktır. İlgili yaş tarih
aralığı 1 Ocak – 31 Aralıktır.
4. Müsabakalara katilim zamanları sadece 25m ya da 50m havuzlarda yüzülmüş
olmalıdır.
5. Müsabakalara katılan sporcular, ilgili müsabakaya ve sporcunun kategorisine
ait katılım barajlarından en az birini, en fazla ise 5 ini geçmek zorundadırlar.
Örnek olarak 1 baraj geçen sporcu 1 yarış , 5 baraj geçen sporcu ise 5 yarış
yüzebilmektedir.
6. Sporcular bulundukları illerde ilgili şampiyonaya ait katılım barajını
geçemedikleri takdirde, müsabakaya katılım için, izin verilen tarih aralığında
başka bir ilde yapılan seçmelerde, baraj geçtikleri takdirde müsabakalara
katılabileceklerdir. Kulüpler/Sporcular baraj geçmek için istedikleri kadar farklı
illerde müsabakalara katılabilirler.
7. İlgili yarışma sezonundan bir önceki sezonda Milli Takımlarda yer alan
sporcular, katılım barajı uygulanmaksızın bir önceki sezonuna ait resmi yarış
dereceleri ile, eğer bu sporcuların resmi yarış dereceleri yok ise yarışmalarda
derecesiz (NT) olarak yer alabilirler. Bu sporcular ön eleme müsabakalarında
kendi resmi derecelerinden daha kötü bir derece elde etmiş ise, sporcuların en
iyi derecesi yarışa giriş derecesi olarak kullanılır.
8. Kulüpler tarafından verilen derece doğruluğu itirazı durumunda, resmi
derecesini ispat edemeyen kulüplere, her derece için -5 puan cezası
uygulanır.
9. Türkiye Kulüpler arası Şampiyonalarda, Sporculara 5 adet ten fazla yarış girişi
yapılmış ise, ilgili turnuva puanlı müsabaka olduğundan dolayı fazla yazılan
yarışlar müsabaka teknik toplantısında çıkarılabilir.
10. Yarışmada itirazlar Başhakeme yazılı olarak yapılacaktır. İtirazlar söz konusu
eylemin ya da yarışın bitiminin ardından 30 dakika içinde yapılmalıdır. İtirazlar
Müsabaka Başhakemine 350 TL güvence bedeli yatırılmak sureti ile
yapılacaktır.
11. Tüm güvence ve ceza bedelleri yarışma bitiminin ardından 30 gün içerisinde
Türkiye Yüzme Federasyonu banka hesabına yatırılmak zorundadır. Aksi
halde Türkiye Yüzme Federasyonu ilgili disiplin uygulamalarında bulunma
hakkına sahiptir.
12. Yarışmalarda diskalifiyeler, yarış akışı içersinde değil, ilgili branşın serisi
sonuçlandığında, seri ve kulvar belirtilerek kısa formda açıklanacak, ayrıca
diskalifiye nedeni detaylı olarak splash programının sonuç listelerinde
yayınlanacaktır.

13. Sabah serilerinde başhakemin uygun görmesi halinde baş üstü start
uygulaması yapılacaktır.
14. Son başvuru tarihinin ardından Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından
yarışmadan 1 hafta önce giriş kontrol listeleri yayınlanacak ve 2 gün süre ile
itirazlar ve düzeltmeler toplanacaktır.
15. Yarışmadan 1 gün önce Start Listeleri yayınlanacaktır. Start Listeleri kesinlikle
değiştirilmeyecektir.
16. Final start listelerinde yer alan ve sabah seçme müsabakalarında , sona eren
bir müsabaka sonrasında, belirtilen süre aralığında ismini final listesinden
sildirmeyen ve listelerde yer almasına rağmen müsabaka doktorunun aksi
yöndeki raporu haricinde serisinde yüzmeyen sporcular için kulübe
yüzülmeyen her yarış için 250 TL cezai işlem uygulanacaktır. Sporcunun Ferdi
sporcu olması durumunda söz konusu ceza sporcu tarafından ödenecektir.
17. Kulüpler açılış seremonisine en az 1 bayan ve 1 erkek sporcu ile iştirak etmek
zorundadır.
18. Finallerde madalya kazanan sporcular uygun eşofman veya kıyafet ile
Madalya törenine katılmak zorundadır. Doping numunesi vermek için bekleyen
sporcular hariç Madalya törenine katılmayan sporcunun kulübüne 250 TL para
cezası uygulanacaktır.
19. Müsabakanın yapılacağı havuz yarışlardan veya açılış töreninde 15 dakika
önce boşaltılacaktır.
20. Isınma saatleri içerisinde ilk ve son kulvarlar Kısa Sprint, Dönüş ve Depar
çalışmalarına, diğer kulvarlar ısınma ve yumuşama çalışmalarına ayrılmıştır.
21. Müsabakaların normal akışının dışında rekor ya da baraj denemesine izin
verilmeyecektir.
22. Yüzme Federasyonun düzenlediği seçme-final içeren müsabakaların sabah
seçmeleri sonucu açıklanan final start listelerinde yedek sporcu
yazılmayacaktır.
23. Yüzme Federasyonu doğrudan düzenlenen veya Yüzme Federasyonu
tarafından dereceleri baraj geçme olarak kabul edilen yurt içi müsabakalarına
katıların kulüplerin Yüzme Federasyonu kulüp akreditasyon talimatlarına göre
geçerli akreditasyonu olmak zorundadır. Akreditasyonu olmayan veya
akreditasyon şartlarını kaybeden kulüpler müsabakalara dahil edilmezler.
Sporculara ilişkin akreditasyon talimatı hükümleri saklıdır. Bu maddeye aykırı
hareket eden kulüpler , idareci ve antrenörleri ile diğer görevliler Yüzme
Federasyonu disiplin kuruluna sevk edilir.
24. Yüzme Federasyonu tarafından doğrudan düzenlenen müsabakalarda görev
alacak antrenörlerin Yüzme Federasyonu antrenör akreditasyon talimatına
göre akredite olması ve güncel vizeye sahip olması gerekir. Akredite veya
güncel vizesi olmayan antrenörlerin müsabakalarla ilgili hiçbir başvurusu kabul
edilmeyecektir. Aksi hareket eden antrenörler Yüzme Federasyonu disiplin
kuruluna sevk edilir

25. Müsabakalara katılan bütün sporcu, idareci, antrenör vb. spor kişileri ve
izleyiciler Yüzme Federasyonu tarafından ilan edilen veya belirlenen faaliyet
düzenine uymak zorundadırlar.
26. Yüzme Federasyonu işbu reglemanda her türlü değişiklik yapma ve iptal etme
hakkına sahiptir.

