
OKUL SPORLARI GENÇ, YILDIZ İL BİRİNCİLİĞİ 
MÜSABAKALARI 

 Müsabaka Yeri :  
TEKİRDAĞ OLİMPİK YÜZME HAVUZU
Müsabaka Tarihi : 
6-7 ŞUBAT 2019
Teknik Toplantı : 
5 ŞUBAT 2019 SAAT: 17:00  
(Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu Konferans Salonu)
Katılım Yaşı : 
01.09.2004-2005-2006 ..…YILDIZLAR
2001-2002-2003-2004……GENÇLER
Son Liste Bildirimi : 
1 ŞUBAT 2019 saat 18:00
(Liste bildirimleri tekirdagilyuzmeofficial@gmail.com adresine yapılacaktır. Son liste bildirim 
tarihinden sonra gönderilen müsabaka katılım formları dikkate alınmayacaktır.)

TEKNİK AÇIKLAMALAR:

1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği Spor Faaliyetleri 
Daire Başkanlığınca Ön görülen hükümlere, Uluslararası oyun kuralları ve yarışma 
Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır 

2. Takım halinde katılacak olan okullar 
* Yıldızlar kategorisi; en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcudan, 
* Gençler kategorisi; en az 4 (dört), en fazla 6 (altı) sporcudan oluşturulacaktır. 

3. Tüm kategori ve kademelerdeki yarışlarda seriler hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır. 

4. Yarışma süresince sporcular seans gözetmeksizin toplamda bayrak yarışı hariç en az 2, 
en fazla 4 (dört) mesafede yarışabilirler. 

5. Müsabakalarda 1 takım 1 mesafede en çok 3 sporcu yarıştırabilir ve takımında en iyi 
puan alan 2 sporcu puanlamaya dahil edilir. Bayrak yarışmalarında her okul bir takımla 
yarışmaya katılacaktır. 

TEKİRDAĞ YÜZME  
İL TEMSİLCİLİĞİ



6. GENÇLER PUANLAMASI: 
a) Gençler yarış malarında takım puanlaması yapılırken her yarış mada birinci olan sporcu 1 

, ikinci olan sporcu 2, üçüncü olan sporcu 3....4....5 sıralamasıyla puanlama yapılır. 
Bayrak yarış malarında puanlama iki ile çarpılır. 

b) Diskalifiye olan sporcunun puanlaması yapılırken, yarışmaya giren bütün sporcuların 
sonuncusunun aldığı puana +1 eklenerek, bayrak yarış malarında ise +2 eklenerek 
hesaplanır 

c) Bütün yarış malar sonucunda en az puanı alan bayan ve erkek takımları ayrı ayrı birinci, 
ikinci en az puanı olan takım ikinci, üçüncü en az puanı alan takım üçüncü, dördüncü en 
az puanı alan takım dördüncü olarak ilan edilir. İlk dört takım ödüllendirilir. 

d) Bütün stil ve mesafelerde her takımdan en iyi dereceye sahip iki sporcunun derecesi 
değerlendirmeye alınır. 

7. YILDIZLAR PUANLAMASI 
a) Yarışmalarda FIN puanlama sistemi kullanılacaktır. 

b) Takım puanlamasında, bir takımdan bir mesafedeki en iyi 2 sporcu puanlamaya 
dahil edilir. 

c)   Toplam takım puanı hesaplanırken; 28 adet ferdi yarıĢın en yüksek 26 tanesinin 
FIN puanına, bayrak yarıĢlarından kazanılan FIN puanlar dahil edilerek değerlendirilir.(En 
yüksek 26 yarış + bayrak yarışlarının toplam FIN puanı) 

8. Yarışmalarında; 
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. 

9. 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 İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır. 
İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü‟nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. 

10. Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Yarışmalara“Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden 
çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

11. Çalıştırıcı ve Antrenörlerce; ferdi sporculara ve  takımlara ait esame listelerinin 
yarışmalarda (her yarışma için ayrı ayrı olacak Ģekilde) “Okul Sporları Bilgi Yönetim 
Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip komitesi 
yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

12. 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 toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile 
başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması 
halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 



13. Okul spor faaliyetlerinde;  yarışmalarda takımların/sporcuların yanlarında 
bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan takım/sporcular 
yarışmalara alınmayacaktır. 

a) Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 
b)Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 
c) Esame Listesi (Ferdi sporcular için) 

14. Müsabakaların sabah seansı saat 10.00’da akşam seansı saat 15.00 ‘de başlayacaktır. 

15. Müsabakaların 1. gününde akşam seansının başlangıcından 15 dakika önce Açılış 
Seremonisi yapılacaktır. 

16. Seremoniye her okuldan 2 bayan ve 2 erkek sporcunun katılımı zorunludur. 

17. Okullar müsabakalara 2018-2019 sezonu okul lisansları ile katılmak zorundadırlar. 

18. Teknik toplantıya katılmayan kulüp yetkilileri alınan kararları kabul etmiş sayılacaktır. 

19. Isınmalar müsabaka başlangıç saatinden 90 dakika önce başlayacaktır. 

20. Bu reglaman 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor Faaliyetleri Yüzme Branş 
Talimatına göre hazırlanmıştır, Detaylı bilgi için bakınız: http://okulsportal.gsb.gov.tr/
PortalAdmin/Uploads/OkulSportal/Documents/YÜZME/
2018-2019/2018-2019%20YÜZME%20BRANŞ%20TALİMATI.pdf 

MÜSABAKA PROGRAMI

1. GÜN SABAH 2. GÜN SABAH

100M SERBEST GENÇ   YILDIZ 100M KELEBEK GENÇ   YILDIZ 

50M KURBAĞALAMA GENÇ   YILDIZ 50M SIRTÜSTÜ GENÇ   YILDIZ 

200M KARIŞIK GENÇ   YILDIZ 200M SERBEST GENÇ   YILDIZ  

6X50M SERBEST BAYRAK GENÇ 4X100M SERBEST BAYRAK YILDIZ

4X200M SERBEST BAYRAK YILDIZ

1. GÜN AKŞAM 2.GÜN AKŞAM

50M KELEBEK GENÇ   YILDIZ 50M SERBEST GENÇ   YILDIZ 

100M SIRTÜSTÜ GENÇ   YILDIZ 100M KURBAĞALAMA GENÇ   YILDIZ 

200M KURBAĞALAMA YILDIZ  200M KELEBEK YILDIZ  

400M SERBEST YILDIZ  200M SIRTÜSTÜ YILDIZ  

4X100M KARIŞIK BAYRAK YILDIZ

4X50 KARIŞIK BAYRAK GENÇ 


