
 

 

 

                   MEB ANKARA YILDIZLAR YÜZME İL BİRİNCİLİĞİ 

 
 

MÜSABAKA TARİHİ : 07-08-09 Ocak 2020 

TEKNİK TOPLANTI TARİHİ: 06 Ocak 2020  

TEKNİK TOPLANTI YERİ: 19 Mayıs Spor Kompleksi Memurlar Lokali  

MÜSABAKA HAVUZU : Eryaman TOHM Olimpik Yüzme Havuzu 

MÜSABAKA KATILIM YAŞI :YILDIZLAR 01.09.2005 (ortaokul) 

2006-2007 Bayan/Erkek 

LİSTE SON BİLDİRİM TARİHİ : Liste gönderimi 05 Ocak 2020 saat 17.00’a kadar 

yuzme06sekreterya@gmail.com adresine gönderilecektir. 

 

 

 
 MÜSABAKA TALİMATI 

 

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

velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla; 

Küçükler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine terfi ettirilebilir . 

2. Terfiler 1 yaş ile sınırlıdır. Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor 

dalında alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz 

3. Sporcular okul lisansları ile yarışlara katılmak zorundadır.  

4. Yıldızlar kategorisi; en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcudan oluşur. 

5. Müsabaka liste son bildirim tarihi 05 Ocak saat 17:00’dır. Liste gönderimi 

yuzme06sekreterya@gmail.com adresine yapılacaktır. Start listesi 6 Ocak akşam saat 21:00‘da 

yayınlanacaktır. 

6. Müsabakalarda ilk 4’e giren sporculara madalya verilecektir. Takım sıralamasında ilk 4 e giren takımlara 

kupa verilecektir. 

7. Seremoni, 1. gün öğleden sonra seansı başlamadan 15 dakika öncesinde her okuldan en az bir 

sporcunun katılımı ile gerçekleştirilecektir. 

8. Seriler hızlı seriden yavaş serilere doğru yüzülecektir. 

9. Takım halinde katılacak olan okullar 4) a- maddede belirtilen sayılardan oluşacaktır.Mahalli yarışmalara 

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.  

10. Sporcular bayrak yarışları hariç seans gözetilmeksizin en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) yarışa katılabilir. 

Yıldızlar kategorilerinde yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline göre puan verilir. 

11. Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği Yıldızlar kategorisinde 1 takım 1 mesafede en çok 

3 sporcu yarıştırabilir ve takımında en iyi puan alan 2 sporcu puanlamaya dahil edilir. 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) 

12. Seans başlangıç saatleri Sabah  09.30, Akşam 16:00 olarak uygulanacaktır. 

13. Müsabakanın yapılacağı havuzun 1. ve son kulvarı çıkış-dönüş kulvarı olarak kullanılacaktır. 

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

ödenecektir. 
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15. Mahalli yarışmalar sonrasında bir üst aşamadaki yarışmaya katılma hakkı elde edemeyen 

okul takımlarında yer alan öğrenci sporcular, bir alt aşamadaki yarışmalarda katıldıkları ve 

1. (birinci) oldukları stil ve mesafelerde ve baraj geçtikleri stil ve mesafelerde ferdi olarak 

yarışmalara katılabilirler. Grup Yarışmaların da bu durumda olan öğrenci sporcular 1. 

(birinci) olduğu branşlar dahil en fazla dört yarışmaya katılabilecek olup birinci olduğu 

branşlar hariç diğer girdiği yarışlar sadece milli takımlar için değerlendirmeye alınacak ve 

tasnif dışı yarışacaklardır. Tasnif dışı yüzecek öğrenci sporcular teknik toplantıda 

yarışmaya katılım listesinde okullar tarafından belirtilecektir 

16. Yüzme il temsilciliği gerekli gördüğü durumlarda yarışma programı, tarih, işleyiş ve 

reglemanda her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir. 

 

 



 

 

 

 

MÜSABAKA PROGRAMI 
 

 
  

1.GÜN SABAH-SALI 

09.30 

 

2.GÜN SABAH – ÇARŞAMBA  

09.30 

 

3.GÜN SABAH - PERŞEMBE 

09.30 

 

 

 

SABAH 

50M KELEBEK B/E  

100M SERBEST 

 

 

E/B 

100M KELEBEK 
B/E 

400M SERBEST B/E 

 
 

100M SIRTÜSTÜ  

 

 

E/B 

 

50M KURBAĞALAMA 

 

B/E 

200M KURBAĞALAMA B/E  

4x100M KARIŞIK BAYRAK 

 

E 

 
4X100MSERBEST   

BAYRAK 

B 

 4x100M KARIŞIK 

BAYRAK 

B   

 

 
 

 

 
1.GÜN AKŞAM – SALI 

 16.00 

2.GÜN AKŞAM - ÇARŞAMBA 

16.00 

3.GÜN AKŞAM - PERŞEMBE  

16.00 

 

 

AKŞAM 

50M SERBEST E/B 100M KURBAĞALAMA B/E 200M SERBEST E/B 

200M SIRTÜSTÜ E/B 200M KELEBEK B/E 50M SIRTÜSTÜ E/B 

200M KARIŞIK E/B 4X200M SERBEST BAYRAK B 4X100M SERBEST 

BAYRAK 

E 

 4X200M SERBEST                          

BAYRAK 

E     

 


