
* MUSABAKA TALİMATLARI * 

 
 

 

 

Müsabaka Tarihi : 28-29 Mayıs 2019 

Müsabaka Havuzu : Mersin Olimpik Yüzme Havuzu (50M) 

Müsabaka Başlama Saati : 28 Mayıs 2019 Salı 10:00 (Isınma 08:30-9:45) 

Katılım Yaşı                                 : Minikler A ( 9-10) Yaş ( 01.09.2008-2009-2010)  Bayan /Erkek                             

                                                                           Minikler B  ( 7-8) Yaş (2011-2012) Bayan / Erkek  

Son Liste Bildirim Tarihi : 26 Mayıs 2019 Pazar Saat: 20:00 

(mersinyuzmetem@hotmail.com) 

Teknik Toplantı : 27 Mayıs 2019 Pazartesi Saat: 17:30 

(Mersin Olimpik Yüzme Havuzu Toplantı Salonu) 
 
 

 

1. Türkiye Yüzme Federasyonu Müsabaka Genel Talimatları geçerlidir. 

2. Yarışmaya A kategorisi (9-10) Yaş (01.09.2008-2009-2010) ve B 

kategorisi (7-8) Yaş (2011-2012), 2018-2019 vizeli okul lisansları ile 

katılabilirler okul lisansları olmayanlar ise E- Okul belgesine (Yüzme 

Branşı Yapabilir) ibaresi eklenerek okul müdürü kaşe imzası ile iştirak 

edeceklerdir. 

3. Yarışma süresince seans gözetmeksizin toplamda bayrak yarışı 

hariç, en fazla 3 (üç) mesafede yarışabilirler. 

4. Müsabakada yarışmalar tüm branş ve mesafeler doğrudan final 

olarak yüzülecektir. Tüm kategori ve kademelerdeki yarışlarda 

seriler hızlıdan yavaşa doğru oluşturulacaktır. 

5. Minikler kategorisinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya 

güne bakılmaksızın en az 2 (iki) yarışmaya girmek zorunda olup en 

fazla 3 (üç) yarışmaya katılabilir. (Bayrak yarışları hariç) 

6. Müsabakada 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. 

7. Müsabaka giriş listeleri son bildirim tarihi 26 Mayıs 2019 Pazar     

Saat: 20.00’dır. (Sonrasında gelen listeler dikkate alınmayacaktır). 

8. Minikler Kategorisinde Takımlar en az 4, sporcudan 

oluşturulacaktır. 

 Okulararası Minikler 
İl Birinciliği 

(Mersin 50M) 

 



 Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına 

kupa ve başarı belgesi, 

 Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların 

sporcularına madalya ve başarı belgesi, 

 Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya 

ve başarı belgesi verilir. 

4. Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği 

yarışmalarında takımların/sporcuların yanlarında bulundurulması 

zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan 

takım/sporcular yarışmalara alınmayacaktır. 

* Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 

* Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 

* Valilik Onayı (İl Dışına gidecek kafileler için zorunludur.) 

* Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli müsabakalarında, takımların 

ise mahalli ve ulusal müsabakalarında zorunludur.) 

Okul takımı çalıştırıcısının, 

* Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya yüzme 

antrenörlüğü belgesine sahip olması, 

* Sabıka kaydının olmaması, 

* Yüzme müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış 

olması gerekmektedir. 

 
*** 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. 

 
 

MERSİN YÜ ZME İL TEMSİLCİLİĞİ 



 
 

MİNİKLER A ve B  PUANLAMASI: 

1. Yarışmalarda FIN puanlama sistemi kullanılacaktır.  

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

3. Toplam takım puanı hesaplanırken; 20 adet ferdi yarışın en yüksek 18 
tanesinin FIN puanına, bayrak yarışlarından kazanılan FIN puanlar dahil 
edilerek değerlendirilir.(En yüksek 18 yarış + bayrak yarışlarının toplam FIN 
puanı) 


