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 Reglamani geçerlidir.
3. Sporcular, yaş kategorileri için bulundukları yıl geçerli olacaktır. İlgili yaş tarih aralığı 1 Ocak – 31
Aralıktır.
4. 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.
5. Türkiye Kulüpler arası Şampiyonalarda, Sporculara 5 adet ten fazla yarış girişi yapılmış ise, ilgili turnuva
puanlı müsabaka olduğundan dolayı, fazla yazılan yarışlar müsabaka sekretaryası tarafından müsabaka
programının en sonunda kalan fazla yarışlar çıkartılır.
6. 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.
7. 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.
8. Yarışmalarda diskalifiyeler, yarış akışı içerisinde değil, ilgili branşın serisi sonuçlandığında, seri ve kulvar
belirtilerek kısa formda açıklanacak, ayrıca diskalifiye nedeni detaylı olarak splash programının sonuç
listelerinde yayınlanacaktır.
9. Sabah serilerinde başhakemin uygun görmesi halinde baş üstü start uygulaması yapılacaktır.
10. Son başvuru tarihinin ardından Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından yarışmadan 1 hafta önce giriş
kontrol listeleri yayınlanacak ve 2 gün süre ile düzeltmeler toplanacaktır.
11. Müsabaka teknik toplantısında yarış ilavesi yapılmayacak olup, sadece yarış çıkarma işlemi yapılacaktır.

12. Müsabakalardan önce yapılan müsabaka teknik toplantısında, yanlızca düzeltmeler ile
müsabakalardan sporcu çıkartma işlemi yapılır. Müsabakaya sporcu veya yarış eklenmez.
13. Müsabakanın ilk gün aksam finalleri öncesi açılış seremonisi yapılır.
14. Finallerde madalya kazanan sporcular uygun eşofman veya kıyafet ile Madalya törenine katılmak
zorundadır. Doping numunesi vermek için bekleyen sporcular hariç Madalya törenine katılmayan
sporcuya 350 TL para cezası uygulanacaktır.
15. Müsabakanın yapılacağı havuz yarışlardan veya açılış töreninde 15 dakika önce boşaltılacaktır.
16. Isınma saatleri içerisinde ilk ve son kulvarlar Kısa Sprint, Dönüş ve Depar çalışmalarına, diğer kulvarlar

ısınma ve yumuşama çalışmalarına ayrılmıştır.
17. İlgili müsabaka reglamanında belirtilmedikçe, müsabakaların normal akışının dışında rekor ya da baraj
denemesine izin verilmeyecektir.
18. Yüzme Federasyonun düzenlediği seçme-final içeren müsabakaların sabah seçmeleri sonucu açıklanan
final start listelerinde 2 yedek sporcu yazılacaktır.
19. Müsabakalara katılan sporcular, ilgili müsabakaya ve sporcunun kategorisine ait katılım barajlarından
en az birini, en fazla ise 4 ünü geçmek zorundadırlar. Örnek olarak 1 baraj geçen sporcu 1 yarış , 4 baraj
geçen sporcu ise 4 yarış yüzebilmektedir.
20. Gençler ve Açıkyaş Türkiye Şampiyonasına katılacak Yıldızlar kategorisinde yer alan sporcular,
yüzecekleri branşlarda gençler kategorisi barajlarını geçtikleri takdirde ilgili müsabakaya katılabilirler.
21. Bayrak müsabakalarında yalnızca ilgili kategoride bulunan sporcular ile yüzülebilir. Gençler kategorisine
ait bir bayrak yarışında yalnızca gençler kategorisinde yer alan sporcular yer alabilir. Bu kategori
dışındaki sporcular ancak Açık yaş bayrak takımında yer alırlar.
22. Takımlar bayrak takımları için iki (2) yedek sporcu kadrolarında bulundurabilirler. Bu sporcu baraj
geçmemiş bir sporcu da olabilir ve kulüpler aynı zamanda bu sporcuyu takımı tamamlamak için de
kullanılabilirler. Sporcu baraj geçmediği için harcırah ödenmez.
23. Müsabaka baş hakemliğine reglemanda yazılı olmayan bir uygulamanın düzeltilmesi için yapılacak
başvurular, muhakkak yazılı olarak ve İtiraz bedeli peşin tutanakla baş hakemliğe teslim edilerek
yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sözlü yapılacak itirazlar sonucu Müsabaka Baş hakemliği ilgili
reglemanı uygulamak ile hükümlüdür.
24. Yüzme Federasyonu işbu reglemanda her türlü değişiklik yapma ve iptal etme hakkına sahiptir.

