
 

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜZME BRANŞ TALİMATI S a y f a  | 1 

 

 

 

 
K.K.T.C. 

MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR  BAKANLIĞI 
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü 

Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi 

 
 

YÜZME  SPOR DALI UYGULAMA ESASLARI 

1. Okul  Spor  Faaliyetleri,  Okul Spor Faaliyetleri Genelgesi , Milli Günler ,Okul 

Sporları ve Kol Etkinlikleri Şubesi’nce yayınlanan uygulama esasları ve 

Uluslararası federasyon spor dalı yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

2. Müsabakalar; Kız ve Erkek okul takımları arasında Yıldızlar ve Gençler 

kategorilerinde ferdi ve takım olarak  yapılacaktır. 

3. Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi, uygulama 

esasları ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 

4. TAKIMLAR: 

 Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde, takımlar en az 4 (dört)  en fazla 8 (sekiz) 

sporcu öğrenci ,1 Yönetici ve 1(bir) çalıştırıcı veya 2 (iki) Çalıştırıcı olacaktır. 

5. Yaş kategorileri: 
 

 
Yıldızlar Kategorisi 

 
01.09.2007-2008-2009-2010 

 
Gençler Kategorisi 

 
01.09.2003-2004-2005-2006-2007 
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TERFİ 
 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler Gençler 

kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular,eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında 

alt kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 
 
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  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)  

5. Gençler kategorisinde her mesafeye ayni takımdan 2 öğrenci sporcu yarışır ve bu öğrenci 
sporcuların  derecesi takım puanlamasında değerlendirilmeye alınır. Bayrak 
yarışmalarında her okul bir takımla yarışmaya katılacaktır. 

6. 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. Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde 1 takım 1 
mesafede en çok 3 sporcu yarıştırabilir ve takımında en iyi puan alan 2 sporcu 
puanlamaya dahil edilir. 

7.  Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yarışmalara katılan tüm sporculara FIN 
puan cetveline göre puan verilir.  

 
 

 
 PUANLAMA VE YARIŞMA MESAFELERİ  

 
GENÇLER PUANLAMASI:  

 
1.Gençler kategorisinde FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır.  
2.Takım puanlamasında bir takımda bir mesafede 2 öğrenci sporcu yarışır, 2 side 

puanlamaya dahil edilir.  
3.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) 
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 YILDIZLAR PUANLAMASI:  
 
 

1.  Yarışmalarda FIN PUANLAMA sistemi kullanılacaktır.  
2. Takım puanlamasında,bir takımdan,bir mesafedeki en iyi 2 öğrenci sporcu puanlamaya 

dahil edilir. 
3. 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) 

 
 
 

 
              GENÇLER YARIŞMA MESAFELERİ  
 

SERBEST: 50m,100m ,200m,400m 
SIRTÜSTÜ: 50m,100m,200m  
KELEBEK: 50m,100m,200m 
KURBAĞALAMA: 50m,100m,200m 
KARIŞIK BAYRAK: 4x100 m  
SERBEST BAYRAK: 4x 100 m 
 
 
 

           YILDIZLAR YARIŞMA MESAFELERİ 
 
   SERBEST : 50m,100m,200m,400m 

SIRTÜSTÜ : 50m,100m,200m  
KURBAĞALAMA : 50m,100m,200m  
KARIŞIK: 200m 
KELEBEK : 50m,100m,200m   
SERBEST  BAYRAK  4X100 , 4X200m. 
KARIŞIK BAYRAK 4X100,  
 
 

    
 

 
 


