K.K.T.C.
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

YÜZME BRANŞ TALİMATI
1- Müsabakalar Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisinde (kız-erkek) ferdi ve takım
bazında yapılacaktır.
2- Müsabakalar, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma Yönetmelikleri ile Milli
Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Şubesin’ce öngörülen hükümlere uygun
olarak yürütülür.
3- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi , branş
açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
4- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde takım çıkaramayan okullar ferdi
olarak sporcu yarıştırabilirler.
5- Yaş kategorileri:
Küçükler Kategorisi

2007-2008

Yıldızlar Kategorisi

01.09.2004-2005-2006-2007

Gençler Kategorisi

2001-2002-2003-2004

6- Yüzme müsabakalarına katılacak takımlar;
Küçükler Kategorisi: en az 4 (dört) en fazla 6 (altı) sporcudan,
Yıldızlar Kategorisi:en az 4(dört) en fazla 8 (sekiz) sporcudan,
Gençler Kategorisi:en fazla 6(altı) sporcudan oluşacaktır.
Takımlar 1 İdareci ve 1 çalıştırıcıdan veya 2 Çalıştırıcıdan oluşacaktır.
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TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1.KKTC Birinciliği yarışmalarında tüm branş ve mesafeler doğrudan final olarak yüzülecektir.
2.Takım halinde katılacak olan okullar belirtilen sayılardan oluşacaktır. Yarışmalara takım
halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri sporcularını yarışmalara ferdi olarak dahil
edebilirler. Takım adına yarışacak sporcuların listesinin teknik toplantıda ibraz edilmesi
zorunludur.
3. Yarışma süresince seans gözetmeksizin toplamda bayrak yarışı hariç küçükler, yıldızlar
ve gençler en fazla 4 (dört) mesafede yarışabilirler. (Bayrak yarışları hariç)
4. Gençler kategorisinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne bakılmaksızın en
az 2 (iki) yarışmaya girmek zorunda olup en fazla 4 (dört) yarışmaya katılabilir.(Bayrak yarışları
hariç) Gençler kategorisinde her takımdan her branş ve mesafeye 2 ya da 3 sporcu katılabilir.
Gençler kategorisinde, her mesafede aynı takımdan en iyi dereceye sahip 2 (iki) sporcunun
derecesi takım puanlamasında değerlendirilmeye alınır. Bayrak yarışmalarında her okul bir
takımla yarışmaya katılacaktır.
5. Küçükler ve yıldızlar kategorilerinde her sporcu yarışmalar boyunca seans veya güne
bakılmaksızın en az 2 (iki) yarışmaya girmek zorundadır.Yarışmalarda küçükler kategorisinde 1
takım 1 mesafede 3(üç) sporcu ile yarıştırılabilir. Takımında en iyi puanı alan 2 sporcu
puanlamaya dahil edilir.KKTC birinciliği Yıldızlar kategorisinde 1 takım 1 mesafede en çok 3
sporcu yarıştırabilir ve takımında en iyi puan alan 2 sporcu puanlamaya dahil edilir.
6. Küçükler, yıldızlar kategorilerinde yarışmalara katılan tüm sporculara FIN puan cetveline
göre puan verilir. Gençler kategorisinde takım puanlaması ISF e göre düzenlenecektir.
PUANLAMA, YARIŞMA MESAFELERİ VE YARIŞMA PROGRAMLARI
GENÇLER PUANLAMASI:
1. Gençler yarışmalarında takım puanlaması yapılırken her yarışmada birinci olan sporcu 1 ,
ikinci olan sporcu 2, üçüncü olan sporcu 3....4....5 sıralamasıyla puanlama yapılır.
Bayrak yarışmalarında puanlama iki ile çarpılır.
2. Diskalifiye olan sporcunun puanlaması yapılırken, yarışmaya giren bütün sporcuların
sonuncusunun aldığı puana +1 eklenerek, bayrak yarışmalarında ise +2 eklenerek hesaplanır.
3. Bütün yarışmalar 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.
4. Bütün stil ve mesafelerde her takımdan en iyi dereceye sahip iki sporcunun derecesi
değerlendirmeye alınır.
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YILDIZLAR PUANLAMASI:
1. Yarışmalarda FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır.
2. Takım puanlamasında alınan en yüksek 26 yarışın FIN puanı
değerlendirilecektir, diğer puanlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bayrak
yarışları hariç )
KÜÇÜKLER PUANLAMASI:
1. Yarışmalarda FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır. 2. Takım puanlamasında
alınan en yüksek 18 yarışın FIN puanı değerlendirilecektir, diğer puanlar
değerlendirmeye alınmayacaktır. (Bayrak yarışları hariç )
GENÇLER YARIŞMA MESAFELERİ
SERBEST: 50m,100m ,200m
SIRTÜSTÜ: 50m,100m
KELEBEK: 50m,100m
KURBAĞALAMA: 50m,100m
KARIŞIK BAYRAK: 4x50 m
SERBEST BAYRAK: 6x 50 m
YILDIZLAR YARIŞMA MESAFELERİ
SERBEST : 50m,100m,200m,400m
SIRTÜSTÜ : 50m,100m,200m
KURBAĞALAMA : 50m,100m,200m
KELEBEK : 50m,100m,200m
BAYRAK : 4X100 SERBEST,4X100 KARIŞIK
KARIŞIK:200m.
KÜÇÜKLER YARIŞMA MESAFELERİ
SERBEST : 50m,100m,200m
SIRTÜSTÜ : 50m,100m
KURBAĞALAMA : 50m,100m
KELEBEK : 50m,100m
KARIŞIK : 200m
BAYRAK : 4X100 SERBEST, 4X100 KARIŞIK
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