
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) 

 MÜSABAKA TALİMATI 

 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
 

AMAÇ 

 

Madde 1- Bu talimatın amacı, yurtiçinde düzenlenecek Açık Su yarışmalarının 

organizasyonlarının ve uygulamalarının, uluslar arası kurallar (FINA ve LEN kuralları) 

doğrultusunda düzenlenmesini sağlamaktır. 

 

KAPSAM 

 

Madde 2- Bu talimat, yurtiçinde yapılacak resmi ve özel bütün  Açık Su yarışmaları ile bu 

yarışmalara katılan kulüp, yönetici, antrenör, hakem, gözlemci, temsilci, sporcu ve seyircileri 

kapsar. 

DAYANAK  

 

Madde 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanununun Ek 9. maddesi, 14.7.2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 

Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 30 Mayıs 2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak 

hazırlanmıştır. 

TANIM 

 

Madde 4-  Bu Talimat da geçen; 

Bakanlık: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu Bakanlığı, 

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, 

Genel Müdür :Gençlik ve spor Genel Müdürü’nü, 

Federasyon: Türkiye Yüzme Federasyonu’nu, 

Federasyon Başkanı: Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı’nı 

Yönetim Kurulu: Federasyon Yönetim Kurulu’nu, 

İl Müdürlüğü :Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü, 

İl Müdürü: Gençlik ve Spor İl Müdürü’nü 

İl Temsilcisi: Federasyon İl Temsilcisini, 

Yarışma: Federasyon, il temsilcikleri ve özel kuruluşlar tarafından yapılan yüzme yarışlarını, 

Yarışma Yönergesi: Yarışmanın gerçekleştirilmesini sağlayacak koşulları belirten yönergeyi, 

FINA: Uluslar arası Yüzme Federasyonu, 

LEN: Avrupa Yüzme Federasyonu, 

Teknik Kurul: Kurullar Talimatı doğrultusunda oluşturulan Federasyon Teknik Kurulunu, 

Yurtiçi Faaliyetler: Federasyon tarafından belirlenen talimat ve statüye uygun olarak 

düzenlenen Türkiye Şampiyonaları ve bunlara ait bölgesel yarışmaları,  

Kurum Faaliyetleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversite Oyunları Federasyonu ve diğer 

kurumlar arasında federasyonun onayı ve bilgisi dâhilinde düzenlenen yüzme yarışlarını, 

   Kulüp: Açık Su Yüzme dalında faaliyetlere katılan spor kulübünü, 

Sezon: Açık Su Yüzme Dalı faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi, 

Açık Su Merkez Hakem Kurulu Yüzme Federasyonu’nun Açık Su Yüzme dalında 

bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu, 



 

Başhakem: ASMHK tarafından Açık Su Yüzme dalı müsabakalarını yönetmekle 

görevlendirilen kişiyi, 

Hakem: ASMHK tarafından Açık Su Yüzme dalı müsabakalarında hakemlik ile 

görevlendirilen kişiyi, 

Gözlemci: Açık Su Yüzme dalı faaliyetlerinde müsabaka ve müsabakada görevlendirilen 

hakemleri ve diğer görevlileri denetleyen kişiyi, 

 

 İfade eder.  

          

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 
 

Madde 5- Müsabaka sezonu, her yıl 1 Ekim’de başlar ve 30 Eylül’de sona erer. Bu dönem 

içinde Federasyon ve Federasyona dayalı olarak iller etkinlik programını hazırlar. Yönetim 

Kurulu kararı ile işlerlik kazanan federasyon programı uygulamaya girer. Federasyon etkinlik 

programları Federasyon Açık Su Yüzme Teknik Kurulu tarafından Açık Su Yüzme Merkez 

Hakem Kurulu’nun yazılı görüşü alınarak belirlenir. 

 

Madde 6- Yarışmalara Katılacak Kulüpler ve Katılma Koşulları 

a) Yarışmalara katılacak kulüplerin Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğü tarafından tescil 

edilmiş olmaları ve Açık Su Yüzme dalında faaliyet gösterecek kulüplerin, katılma 

istemlerini federasyona bildirmeleri ve bu isteminin kabul edilmesi gerekir. 

b) Federasyonun düzenleyeceği yarışmalarda yer alacak kulüpler, federasyon tarafından 

duyurulacak tarihe kadar bir sonraki sezon yarışmalara katılacaklarını bildirir ve 

taahhüt ederler. 

c) Tescillenmiş kulüpler içinden iki yıl üst üste federasyonun düzenleyeceği faaliyetlere 

katılmayan kulüplere federasyon yönetim kurulu kararı ile faaliyetlerini bir yıl askıya 

alma kararı uygulanılır. 

d) Ferdi lisansa sahip sporcular kendi illerinin ve federasyonun düzenlediği yarışmalara 

katılabilirler. 

e) Federasyonun her yarışma için belirlediği son başvuru tarihine kadar katılım formunu 

yollamaları gerekir. 

 

Madde 7- Yarışmalara Katılacak Sporcularda Aranacak Koşullar 

a) Bireysel veya temsil edeceği kulüp adına o dönem için vize edilmiş yüzme sporcu 

lisansı bulunması, 

b) Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almamış 

olması, 

c) Bir sporcu aynı yarışma dönemi içinde ancak bir kulüp adına resmi yarışmalara 

katılabileceğinden, temsil edeceği kulüpten başka her hangi bir kulüp adına 

yarışmaya katılmamış olması, şarttır. 

 

7.1- Askerlik görevi nedeniyle silahlı kuvvetlerden lisanslı olan veya terhislerini takiben 

silâhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplere dönen sporcular için (c) bendindeki 

hüküm uygulanamaz. 

7.2- Birleşen veya isimlerini değiştiren kulüplerin sporcuları, birleşen veya isim değişikliği 

yapılarak oluşan yeni kulübün sporcusu olurlar. 

 

Madde 8- Yarışmalara Katılacak Antrenörlerde Aranacak Koşullar 



a) Yüzme antrenör ve Açık Su antrenör belgesine sahip olmayan veya ilgili yarışma 

tarihine kadar federasyonun belirlediği şartlar ve tarihler içerisinde akreditasyon 

işlemlerini yaptırmamış antrenörler ilgili yarışmada kulübünü temsil edemezler. 

b) Federasyonun her yıl periyodik olarak düzenleyeceği antrenör seminerlerine 

katılmayan antrenörler ilgili yarışmada kulübünü temsil edemezler. 

c) Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almış olan 

antrenörler yarışmalarda kulübünü temsil edemezler. 

 

Madde 9- Yarışmalara Katılacak Kulüplerde Aranacak Koşullar 

a) Disiplin talimatına göre yarışmalardan süreli veya süresiz men cezası almış olan 

kulüpler ilgili yarışmalara katılamazlar. 

b) Yarışma evraklarını belirtilen sürelerde federasyona bildirmeyen kulüpler yarışmalara 

katılamazlar. 

 

Madde 10- Yarışma Katılım Evrakı 

Düzenlenecek yarışmayla ilgili kulüpler  aşağıda belirtilen evrakı doldurmak zorundadırlar. 

 

Yarışma Başvuru Formu: Yarışmaya katılacak sporcuların, yaş, cinsiyet, kategori, 

sorumluluk ve yarışacağı disiplinleri içeren formdur. Federasyonun her yarışma için 

öngöreceği tarihe kadar federasyona bildirilmesi gerekir. 

Madde 11- Yarışma Çeşitleri 

11.1- Açık Su yarışmaları resmi ve özel olmak üzere iki çeşittir. 

a) Resmi Yarışmalar: Federasyon, il veya ilçe temsilciliği tarafından düzenlenen 

yarışmalardır. 

b) Özel yarışmalar ve turnuvalar: Resmi yarışmalar dışında kalan organizasyonlardır. 

11.2- İllerde yapılacak özel yarışma ve turnuvalar için İl Temsilciliğinden izin almak 

gereklidir. 

11.3- İller arası ve yabancılarla yapılacak özel yarışma ve turnuvalar için Federasyondan izin 

almak gereklidir ve bu yarışmalarda görev alacak hakemler Açık Su Merkez Hakem Kurulu 

tarafından atanır. 

11.4- Özel yarışmalar ve turnuvalarda hakemler Açık Su Merkez Hakem Kurulu tarafından 

atanmazsa alınan dereceler resmiyet kazanmaz. 

 

Madde 12- Yarışma Usulleri 

a) 12.1 Açık Su yarışmaları bireysel veya takım yarışması olarak düzenlenir.  

 

 

 

12.2 Bu yarışmalar; 

a) İl Birinciliği 

b) Bölgesel Şampiyonalar 

c) Eleme Yarışmaları 

d) Test ve Milli Takım Seçme Yarışları 

e) Türkiye Şampiyonaları 

f) Kulüpler arası Yarışmalar 

g) İl veya Bölge Karma Yarışmaları  şeklinde yapılabilir. 

Madde 13- İzine Dayalı Yarışmalar 

Federasyondan izin alınarak yurt içi ve yurtdışı yerli ve yabancı takımlarla veya bireysel 

olarak yapılan her türlü yarışma ve turnuvalardır. Bu tip yarışmaların izin için bu talimatın 



ilgili hükümlerine göre hareket edilir. İzinsiz turnuva veya yarışma düzenleyenler ve bu 

turnuva ve yarışmalara katılanlar, hakem olarak görev alanlar disiplin kuruluna sevk edilir. 

 

Madde 14- Kategoriler 

Türkiye Şampiyonaları, Ön Eleme Yarışları, İl Birinciliklerinde ve İl Karmaları aşağıdaki 

belirtilen yaş gurupları uygulanılır.  

a) Gençler B Grubu: Yarışma yılının 31 Aralık’ında 14, 15 yaşında olanlar, 

b) Gençler A Grubu: Yarışma yılının 31 Aralık’ında 16, 17, 18 yaşında olanlar, 

c) Büyükler: Yarışma yılının 31 Aralık’ında 19 yaşında ve büyük olanlar,  

Madde 15- Yarışma Yönergesi 
Açık Su yarışmaları için özel bir yönerge (Regleman) hazırlanılır. Bu özel yönergede 

yarışmanın kompozisyonuna göre hükümler yer alır. Açık Su (Open Water) Yüzme dalı 

yarışmaları FİNA ve LEN* kuralları prosedürü ile düzenlenir. 

 

Madde 16- Düzenleme Kurulları 
16.1- Federasyon tarafından düzenlenen yarışmalar için Teknik Kurul bu görevi yerine getirir. 

16.2- İl düzeyinde yapılacak yarışmalar için İl Düzenleme Kurulu bu görevi üstlenir. İl 

Düzenleme Kurulu en az 3 en fazla 5 kişiden oluşur. Kurulda, kulüplerden birer temsilci yer 

alır. Yeteri kadar kulübün bulunmaması durumunda yüzme bilgi ve birikimi ile bilinen kişiler 

kurula girebilir. İl Temsilcisinin yazılı teklifi ve Federasyonun onayı ile göreve gelirler. 

 

Madde 17- İl Düzenleme Kurulunun Görev ve Yetkileri 

İl Düzenleme Kurulunun yarışmalar ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda sayılmıştır. 

a) Federasyon yıllık etkinlik programına paralel olarak İl Temsilcisi ile birlikte ilin yıllık 

etkinlik programını hazırlamak, 

b) Yarışma yapılacak havuzları hazır hale getirmek, 

c) Yarışmalar için gerekli olan her türlü malzemeyi sağlamak ve hazır bulundurmak, 

gerektiğinde federasyondan destek istemek, 

d) Yarışma yönergelerini, programlarını düzenlemek, 

e) Sporcu listelerini hazırlamak ve kategorilerini belirlemek, 

f) Yarışma sonuçlarını en kısa zamanda federasyona bildirmek, 

g) Zorlayıcı sebepler yüzünden yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları başlamadan 

ertelemek veya iptal etmek, 

h) Federasyon tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. 

 

Madde 18- Açık Su (Open Water) Yüzme Yarış  Koşulları 

Açık Su Yüzme müsabakalarının düzenleneceği  alan ve tesislerin (havuz,göl,deniz)  teknik 

özellikleri ve şartları FINA Kuralları içinde yer alan Tesis Kuralları bölümünde açıklanmıştır. 

Kısaca; Yarış yapılan alanın FİNA kurallarında yazılı olan Yarışma Alanı Ve Tesis Kuralları 

geçerlidir. 

. 

 

Madde 19- Görevliler 

Hakem Talimatı’nda belirtildiği gibi müsabakalarda yer alacak görevliler Açık Su (Open 

Water) Hakem Kurulu (ASMHK) tarafından belirlenir. Görevlilerin dağılımı aşağıda 

sıralanmıştır. 

Bir Başhakem 

Yardımcı hakemler 



Baş zaman tutucu, ve 3 zaman tutucu 

Baş hakem, 2 varış hakemi 

Güvenlik görevlisi 

Medikal görevli 

Saha görevlisi 

Yarışma Direktörü 

Yarış hakemleri ( her bir yarışmacı için bir tane ) 10 km ve ya daha az müsabakaları dışında 

Dönüş hakemleri ( her bir değişim yeri için bir tane) 

Starter –Çıkış Hakemi 

Spiker (Sunucu) 

Kayıtçı ( Kamera ve video) 

 

Madde20- İtirazlar 

Her branşta itirazlar müsabaka öncesinde, müsabaka esnasında ve sonrasında yazılı olarak 

müsabaka Başhakemine yapılır. İtirazın geçerli olabilmesi için her yıl federasyon tarafından 

belirlenecek olan itiraz bedeli ( ) tutanakla Başhakem’e teslim edilmek 

zorundadır. Müsabaka sonrasında yapılacak olan itirazların, sonucun ilan edilmesinden 

sonraki 30 dakika içerisinde yapılması gerekmektedir. 30 dakika içerisinde yapılmayan 

itirazlar geçerli kabul edilmez. İtirazın kabul edilmemesi halinde itiraz bedeli iade edilmez ve 

Federasyon bütçesine gelir kaydedilir. Başhakem tarafından neticeye bağlanmayan itirazlar 

bir hafta içerisinde Merkez Hakem Kurulu’na aktarılır. 

 

Madde 21- Müsabaka Seremonisi 

Her müsabakanın başlangıcında ve müsabaka bitiminde, LEN ve FINA kurallarına uygun 

seremoni yapılır. Reglemanda ilan edilen programa göre müsabakaya katılan tüm takımlar, 

ferdi sporcular seremoniye katılmak zorundadır. Seremoniler, müsabaka Direktörü tarafından 

yönetilir. 

Madde 22- Müsabakaların Ödül Töreni 

Açık Su (Open Water) Yüzme müsabakalarında, reglemanda ilan edilen program akışına göre 

ödül töreni yapılır.Verilecek ödül Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulu tarafından 

önceden belirlenir ve yarışmadan önce reglemanda ilan edilir. Ödül törenleri, müsabaka 

Direktörü tarafından yönetilir. 

 

Madde 23- Doping 

Federasyonca her zaman doping kontrolü yapılabilir. Yapılan kontroller sonucu verdiği 

numunede pozitif sonuç çıkan ve B numunesinin açılmasını istemeyen sporcular hemen; B 

numunesinin açılmasını isteyenler ise bu numunenin sonucu beklendikten sonra ve pozitif 



çıkması halinde ceza kuruluna tedbirli olarak sevk edilir ve aldığı puan, madalya, ödül v.b. 

her türlü hak geriye alınır. 

Madde 24- Müsabaka Düzeni 

Müsabaka düzenini bozan veya bozmaya teşebbüs eden İdareci, Antrenör, Sporcu, Veli ve 

federasyonun görevlendirdiği kişiler Müsabaka Başhakemi tarafından müsabakanın yapıldığı 

alandan çıkarılabilir. Müsabaka düzenini bozan veya bozmaya teşebbüs edenler hakkında 

tutanak tutulur ve Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. 

Madde 25- Seçme Müsabakaları 

Yapılan seçme müsabakalarında dereceye giren ve Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik 

Kurulu tarafından seçilen sporcuların resmi makamlarca raporla belirlenmiş sağlık sorunları 

veya geçerli mazeretleri dışında seçildikleri kamplara, etkinliklere veya yarışmalara 

katılmamaları durumunda haklarında  ASYTK tarafından tutanak tutulur ve Türkiye Yüzme 

Federasyonu Disiplin Kurulu’na sevk edilirler. 

 

 

 

3. BÖLÜM – SON HÜKÜMLER 
          

Madde 25- Talimatta Yer Almayan Hususlar 

Bu talimatta yer almayan hususlarla ilgili inceleme ve kararlar Türkiye Yüzme Federasyonu 

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda alınır. 

Madde 26- Yürürlük 

TYF Ana Statüsüne göre hazırlanan iş bu talimat TYF Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile 

birlikte, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Yüzme Federasyonu’nun resmi 

internet sitelerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 34- Yürütme 

Bu talimatı Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 


