
TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU SENKRONİZE YÜZME 

MÜSABAKA TALİMATI 

 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
 

AMAÇ 

 

Madde 1- Bu talimatın amacı, Senkronize Yüzme sporunun ülke düzeyinde disiplin altına 

alınması, tüm müsabakaların uluslar arası ve geleneksel kurallar ile yapılmasını sağlamaktır. 

 

KAPSAM 

 

Madde 2- Bu talimat, resmi veya özel olarak ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Senkronize 

Yüzme organizasyonlarındaki yarışmalara katılan kulüplerin, yöneticilerin, antrenörlerin 

hakemlerin, gözlemcilerin, temsilcilerin, sporcuların ve seyircilerin görev, yetki ve 

sorumluluklarını, müsabaka usul ve esaslarını,  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 Kururlunu, 

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 dahilinde düzenlenen yüzme yarışlarını, 

   Kulüp: Senkronize Yüzme branşında faaliyetlere katılan spor kulübünü, 

Sezon: Senkronize Yüzme faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi, 



Senkronize Yüzme Merkez Hakem Kurulu (SYMHK):Yüzme Federasyonu‘nun 

Senkronize Yüzme bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm konularda sorumlu olan  

kurulu, 

Hakem: SYMHK tarafından senkronize yüzme müsabakalarında hakemlik ile görevlendirilen  

kişiyi, 

Gözlemci: Senkronize yüzme 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. 

Madde 6-Müsabakaya katılacak sporcunun; 

a) Lisansının olması  ( klüp veya ferdi ), 

b) Müsabakaların yapıldığı yıla ait vizesini yaptırmış olması, 

c) Cezalı olmaması  

                                                                                                 Şarttır. 

Madde 7- Müsabaka Türleri 

Resmi Senkronize Yüzme müsabakaları olan Yunus Yarışları, Yüzme Federasyonu Kupası ve 

Türkiye Şampiyonası, Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenir. Bunun dışında özel 

turnuvalar ve yarışlar da organize edilebilir. Ancak bu yarışlar için federasyondan yazılı izin 

alınması zorunludur. 

 

Madde 8- Müsabakalara Katılma  

Müsabakalara katılma koşulları aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Yunus Yarışları için sporcuların katılım formları yarış organizasyonu masa 

hakemlerine yarışmadan 2(iki) gün önce teslim edilecektir (Yüzme Federasyonu 

Kupası ve Türkiye Şampiyonası için yarışmacıların katılım formları yarış 

organizasyonu masa hakemlerine yarışmadan en az 1 ( bir ) hafta önce teslim 

edilecektir. 

b) Bu tarihleri geçen müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

c) Katılım formlarını kulüpler veya ferdi sporcular Yüzme Federasyonu‘ndan temin 

edebilirler. 

d) Yarışma günü lisanslar, müsabaka direktörü ve organizasyon masa hakemleri 

tarafından kontrol edilecektir 

e) Katılacak sporcu listesindeki değişiklikler ilgili yarış saatinden en az iki saat önce 

masa hakemlerine ve yarışmanın baş hakemine bildirilecektir. 

f) Ferdi sporculardan oluşan solo, düet, takım ve serbest kombinasyon olabilir. 

Klüpler arası tüm yarışlar, ferdi sporculara açıktır. Fakat bu sporcular, kupa    

       puanlamasında klasman dışı bırakılıp, puanları, kimseye verilmeden yok sayılır. 

 

 

 

 

 

 

 



Madde 9- Kura Çekilişleri 

Kura çekilişleri aşağıda belirtilmiş şekilde ve zamanlarda gerçekleştirilecektir: 

 

a) Tüm yarışlardaki başlama sırası kuraları ilgili yarışın başlangıcından 48 ( kırk 

sekiz ) saat önce çekilecektir 

b) Türkiye Şampiyonası ve Yüzme Federasyonu Kupası‘nda yaş gruplarına göre 

yüzülecek figürler, figür yarışmasından 48 ( kırk sekiz ) saat önce kura ile 

belirlenecektir. 

c) Türkiye Şampiyonası ve Yüzme Federasyonu Kupası‘ndaki serbest rutinlerde, 

madde 17‘de belirtildiği gibi final yüzüleceği takdirde, final başlama sırası için 

ayrıca bir kura düzenlenecektir. Sporcular 4 kişilik gruplara ayrılır: 

          elemelerdeki sonuçlara göre, sıralamalarda 1- 4 olanlar, 5–8 arasındaki başlama                     

          sıralarını; elemelerdeki sonuçlara göre, sıralamalarda 5–8 olanlar, 1 – 4 arasındaki    

          başlama sıralarını çekerler.  

d) Kura çekilişleri teknik komite temsilcisi ve organizasyon komitesi temsilcisi 

tarafından gerçekleştirilip her kulüpten birer temsilciye, ferdi olarak katılacak 

sporculara ve halka açıktır. 

 

Madde 10- Yunus Yarışları 

Yunus yarışları toplam 4 ( dört ) aşamalıdır. I.Yunus, II. Yunus, III. Yunus, 

IV. Yunus Yarışları‘nın özellikleri aşağıda belirtilmiştir: 

             

a) Katılımda yaş sınırı yoktur. 

b) Her sporcu I.Yunus ile başlamak zorundadır. Başarılı olduğu takdirde bir üst 

kategorideki Yunus‘ta yarışabilir. 

c)  Her Yunus kategorisi farklı içeriklerden oluşmaktadır. 

 

Madde 11- Yüzme Federasyonu Kupaları ve Türkiye Şampiyonaları 

a) Yüzme Federasyonu Kupası ve Türkiye Şampiyonası FİNA kuralları temel 

alınarak düzenlenecektir. 

b) Yüzme Federasyonu Kupası ve Türkiye Şampiyonası‘na katılma hakkı kazanmak 

için, sporcuların ön eleme olarak yapılan tüm Yunus Yarışları (I-II-III-IV) ‘nı 

başarıyla tamamlamış olmaları gerekmektedir. 

c) Federasyon Kupası‘nda: 

12 ve altı yaş grubu, figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 

13-14-15 yaş grubu, figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 

junior yaş grubu,  figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 

senior yaş grubu, teknik solo – serbest solo, teknik düet –serbest düet, teknik 

takım –serbest takım ve serbest kombinasyon balesi yüzeceklerdir. 

12 yaş ve altı grubu, 13–14–15 yaş grubu ve junior yaş grubunda solo, düet, 

takım ve serbest kombinasyon branşlarından, birinde veya tamamında yer alacak 

tüm sporcular, katıldıkları yaş grubu için figür yüzmek zorundadırlar. Bale 

yüzmeyecek sporcular, sadece figür yüzme hakkına sahiptirler ama genel klasmanda 

yer alamayacaklardır. 

Senior yaş grubunda ise, solo, düet ve takım branşlarının, birinde veya 

tamamında yüzecek tüm sporcular, solo, düet ve takımın ayrı – ayrı teknik 

balelerini yüzmek zorundadırlar. 

d)   Türkiye Şampiyonası‘nda: 

12 ve altı yaş grubu, figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 

13–14–15 yaş grubu, figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 



junior yaş grubu,  figür – solo – düet – takım – serbest kombinasyon; 

senior yaş grubu, figür –  solo  – düet – takım -  serbest kombinasyon balesi 

yüzeceklerdir. 

12 yaş ve altı grubu, 13–14–15 yaş grubu, junior yaş grubu ve senior yaş 

grubunda solo, düet, takım ve serbest kombinasyon branşlarından, birinde veya 

tamamında yer alacak tüm sporcular, katıldıkları yaş grubu için figür yüzmek 

zorundadırlar. Bale yüzmeyecek sporcular, sadece figür yüzme hakkına 

sahiptirler ama genel klasmanda yer alamayacaklardır. 

Senior yaş grubunda ise, solo, düet ve takım branşlarının, birinde veya 

tamamında yüzecek tüm sporcular, solo, düet ve takımın ayrı – ayrı teknik 

balelerini yüzmek zorundadırlar.  

 

 

Madde 12- Bölümler 

1)   FİGÜRLER:  

          a)  Her yarışmacı dahil olduğu yaş grubundan iki ( 2 ) zorunlu figür yapar.  

Diğer iki (2) figür kalan gruplardan Madde 9-b‘ye göre seçilir. 

          b)  Yaş gruplarına göre figürler belirtilmiştir. 

          c)  Figürler, 4(dört) senede bir teknik komite tarafından FİNA kuralları baz alınarak         

 geçirilecektir. Değişiklik olması halinde, bu değişiklikler, sezon başında ilan    

 edilecektir.  

 

          d)  Tüm yaş gruplarındaki yarışmacılar, 1 Ocak‘tan, takip eden 31 Aralık‘a kadar,  

               yarışmanın yapıldığı yılın 31 Aralık‘ına en yakın güne kadar  (gece yarısı 12.00 ),           

               bulundukları yaştan seçilirler.                  

 

          e)  Senkronize Yüzme Yaş Grupları şunlardır: 

                     12 yaş ve altı 

                     13 – 14 – 15 yaş 

               Gençler (Junior): 15–18 yaş 

               Seniorlar: 18 yaş üstü 

 

         f)  12 yaş altındaki sporcular, sadece kendi yaş kategorilerinde yarışabilirler. 

   g)  13 yaş üstü olan sporcular, kendi yaş kategorilerinin dışında, öncelikle kendi yaş     

        kategorisinde olması koşuluyla, üst kategorilerde de yarışabilirler. 

.        h)  Özel durumlar aşağıda belirtilmiştir:   

              Sadece, yıl hesabına göre 12 yaşında olan sporcular, milli takım seçmelerinin    

               yapıldığı Türkiye Yaz Şampiyonası‘nda, 13-14-15 yaş grubunda da yarışabilirler.              

Sadece, yıl hesabına göre 15 yaşında olan sporcular, milli takım seçmelerinin     

               olduğu Türkiye Yaz Şampiyonası‘nda, 13-14-15 yaş grubunda yüzmeden, junior yaş     

               grubunda yüzme hakkına sahiptirler.  

              Yarışmacılar (yukarıda belirtilen özel durum hariç),      

               iki veya daha fazla yaş kategorisi için başvurmaları halinde, kendi yaş gruplarında       

               yüzmezlerse, üst yaş grubunda yüzme haklarını da kaybederler. Fakat kendi yaş     

               gruplarında yüzüp, bir üst kategoride yüzmeme hakkına sahiptirler. 

      Her sporcu, bir yaş grubunda sadece bir solo, bir düet, bir takım ve bir serbest     

      kombinasyon balesi ile yarışabilir 

 

     

 



   2)   TEKNİK RUTİN: 

Teknik Rutinde her bir Solo, Düet ve Takım zorunlu hareketleri sergilemelidir. Zorunlu 

hareketler LEN Teknik Senkronize Yüzme Komitesi tarafından her 4 (dört ) senede bir FİNA 

kabulünden geçerek değiştirilebilir. 

 

 

 

3) SERBEST RUTİN ÖN ELEMELERİ \ FİNALLER: 

Her bir Solo, Düet ve Takım listede bulunan herhangi bir figür, hareket ve/veya parçayı 

müzikle uyumlu olacak şekilde sergilemelidir.  

Serbest Rutinler müzik, içerik ve koreografi sınırlaması olmaksızın serbesttir. 

 

          4)   SERBEST KOMBİNASYON:  

Serbest Kombinasyon Solo, Düet, Trio, Takım Rutin Kombinasyonları‘nı yapan en fazla on 

(10) yarışmacıdan oluşur. En az 2 ( iki ) bölüm, 3 ( üç ) yarışmacıdan az olmalı ve en az 2    

(iki ) bölüm, 4 ( dört )  – 10 ( on )  yarışmacıdan oluşmalıdır.  

Rutinin ilk bölümünün başlangıcı platformda veya suda olabilir.  

Devam eden tüm bölümler suda başlamalıdır.  

Yeni bölüm eski bölümün bittiği yerde başlamalıdır. 

 

Madde 13- Elemeler ve Finaller 

Her Serbest Rutin ve Serbest Kombinasyon için on iki ( 12 ) den fazla kayıt varsa elemeler 

yapılır.  

En iyi sekiz ( 8 ) derece finallere katılmaya hak kazanır.  

 

Madde 14- Bale Süreleri 

Değişik yaş grupları için on ( 10) saniye platform zamanı dahil olmak üzere zaman limitleri 

şöyledir:  

 

(dakika) Solo Düet Takım Serbest 

Kombinasyon 

12 yaş  

ve altı 

2.00 2.30  3.00       3.30 

13–14–15 

    Yaş 

2.30 3.00  3.30       4.00 

Junior 

15–18 yaş 

3.00 3.30  4.00      4.30 

Verilen zamanlardan az veya fazla olacak şekilde on beş (15) saniyelik izin olabilir. 

Teknik Rutinler ve Serbest Rutinler için on ( 10 ) saniyelik platform zamanıyla beraber zaman 

limitleri şu şekildedir:  

        Teknik Rutin Solo: 2 dakika 00 saniye 

        Serbest Rutin Solo: 3 dakika 00 saniye 

        Teknik Rutin Düetler: 2 dakika 20 saniye 

        Serbest Rutin Düetler: 3 dakika 30 saniye 

        Teknik Rutin Takımlar: 2 dakika 50 saniye 

        Serbest Rutin Takımlar: 4 dakika 00 saniye 

        Serbest Kombinasyon: 4 dakika 30 saniye 

— Teknik Rutinler, Serbest Rutinler ve Serbest Kombinasyon için on beş ( 15 ) saniye az 

veya fazla olacak şekilde zamana izin verilebilir. 



— Rutinlerde, belirlenen başlama noktasından, platformdaki sabit pozisyona ulaşma 

arasındaki süre, otuz ( 30 ) saniyeyi geçmemelidir. Bu süre, ilk sporcunun başlama noktasını 

geçmesi ile başlar son sporcunun sabit pozisyona ulaşması ile biter. 

— Rutinlerin zamanı eşlik eden müzikle başlar ve biter.  

— Platform hareketi zamanı son yarışmacı platformu terk ettiğinde biter.  

— Rutinler platformda veya suda başlayabilir ancak suda bitmelidir. 

— Müzik ve puanlama hakem veya yetkili görevlinin vereceği işaretle başlar. İşaretten sonra 

yarışmacılar rutini kesintisiz olarak sergilerler.  

 

Madde 15- Sporcu Sayısı 

Branşlara göre sporcuların katılım sayısı aşağıda belirtilmiştir. 

SOLO lar: Tek kişiden oluşmaktadır. 1 ( bir )  yedek sporcu hakkı vardır. 

DUET: 2 ( iki ) sporcudan oluşmaktadır.1 ( bir ) yedek sporcu hakkı vardır. 

TAKIM lar: Minimum 4 (dört ), maksimum 8 (sekiz ) sporcudan oluşmaktadır. Ayrıca, 2 (iki)  

yedek sporcu hakkı vardır. 

SERBEST KOMBİNASYON: Minimum 4 (dört), maximum10 (on) sporcudan oluşmaktadır. 

2(iki) yedek sporcu hakkı vardır. Sporcu sayısı elemeler ve finaller arasında değişmez. 

Her sporcu değişikliği, katılacağı yarışmadan 2 ( iki ) saat önce yazılı olarak Başhakeme 

bildirilecektir. 

 

Madde 16- Yarışma İçeriği 

Müsabakalarda kullanılacak puanlar 0 ila 10 arasındadır.1/10 ayrıntısıyla ( örnek 

:0;0,1;0,2;0,3....9,4; 9,5; 9,6.....10).Puanlama, hakemler tarafından flaşörler yardımı ile 

yapılacaktır. 

Yunus Yarışları, Federasyon Kupası ve Türkiye Şampiyonası‘ndaki figür ve bale branşları 

için puan hesaplamaları aşağıda belirtilmiştir. 

 

Madde 17- Puan Sonuçlarının Hesaplanmaları 

1.  Yunus yarışları : 

       .       I., II. , III., IV. Yunus‘taki yüzme stilleri ve IV. Yunus‘taki 20 m. su altı mesafesi 

puan ile değil, ―geçti‖ veya ―geçmedi‖ olarak değerlendirilecektir.  

       .    I.Yunus‘ta başarılı olup II. Yunus‘a geçebilmek için sporcu, puan alacağı tüm 

hareketlerden 100 üzerinden en az toplam 50 puan almak zorundadır. 

       .      II. Yunus‘ta başarılı olup III. Yunus‘a geçebilmek için sporcu puan alacağı tüm 

hareketlerden 100 üzerinden en az 50 puan almak zorundadır. 

       .      III. Yunus‘ta başarılı olup, IV. Yunus‘a geçebilmek için sporcu, puan alacağı tüm 

hareketlerden 100 üzerinden en az 50 puan almak zorundadır. 

       .     I.- II.- III. Yunuslar ve IV. Yunus zorunlu koreografi dışında kalan hareket ve 

figürler, aşağıda belirtildiği gibi puanlanır.     

       .   IV. Yunus‘ta yüzülecek mecburi koreografinin puanı aşağıda belirtilen bale 

branşındaki gibi hesaplanır. En son olarak değerin 100 üzerinden olabilmesi için toplam tekrar 

10‘la çarpılır. Yunus sonucunun bulunabilmesi için, mecburi koreografinin dışında bulunan 

(figür hesaplamalarına göre) toplam sonuç ve koreografi puanı toplanır, 2‘ye bölünür. 

       .        Eğer ceza puanı varsa, en son bulunan puandan çıkarılır. 

 

IV. Yunus Hesaplama Örneği: Figürlerden aldığı toplam sonuç: 10,0 

                                                   Mecburi koreografi puanı :         +  10,0 

                                                                                                            20.0 / 2 = 10,0 

  

 



 

2.  Figür branşları : 

.      En yüksek ve en düşük puan çıkartılır. Kalan 3 veya 5 puan (hakem sayısına göre) 

toplanıp 3 veya 5 ile bölünür. Çıkan toplam, figürün zorluk derecesi ile çarpılır. 

.    Böylece sporcunun yüzdüğü figürdeki puanı bulunur.Bu işlem her figür için 

tekrarlanır. 

.      Türkiye şampiyonası ve Federasyon kupası için 4 figürün puan toplamı, figürlerin 

toplam zorluk dereceleri ile bölünür ve sonra 100 üzerinden bir sonuç bulabilmek için 10 

ile çarpılır.Gerekirse, ceza puanları bu toplamdan çıkartılır. 

 

Örnek Hesaplama : 

(Dört tane figür yüzecek bir sporcunun toplam sonucunun hesaplanması; 5 hakeme göre.) 

 

KİP =>   10 + 10 + 10 + 10 + 10 =   30   = 10 x 1,8 = 18.0 

                                                           3 

      WALKOVER FRONT =>  10 + 10 + 10 + 10 +   10  =    30    = 10 x 2,1 = 21,0 

                                                                                                    3 

     NEPTUNUS =>    10 + 10 + 10 + 10 +   10  =    30    = 10 x 1.8 = 18.0 

                                                                                   3 

     BALLERİNA =>   10 + 10 + 10 + 10 +   10  =    30    = 10 x 2,0 = 20,0 

                                                                                    3 

     18.0 + 21.0 + 18.0 + 20.0   =   77.0   =  10.0 x 10 = 100.0 

     1.8 + 2,1 + 1,8 + 2,0           =    7,7 

 

     .        Eğer ceza puanı varsa, yukarıdaki örneğe göre ulaşılan sonuçtan çıkarılır. 

 

 

      3.  Bale branşları . 
.    Türkiye Şampiyonası‘ndaki bütün balelerde iki değerlendirme vardır: bir teknik puan ve 

bir artistik puan. 

.    Teknik ve artistik puanların her birinde en yüksek ve en düşük puan çıkartılır, kalan 

puanlar toplanır ve bu toplam puan kalan hakem sayısına bölünür. Son olarak,100 üzerinden 

değerlendirme yapılabilmesi için, elde edilen toplam 5 ile çarpılır. Gerekirse, ceza puanları bu 

toplamdan çıkartılır. 

 

Örnek 1: 7 hakem ile              (10    + 10     +    10    +10     +10   +    10   +  10 ) x 5   =   50 

                                                                                  5 

 

Örnek 2: 5 hakem ile             (10  +    10  +  10   +10  +10 )    x 5  =   50 

                                                                      3 

Madde 18- Puan Cezaları 

Federasyon Kupası‘nda ve Türkiye Şampiyonası‘nda teknik ve serbest balelerde puan 

cezaları aşağıdaki sebeplerden dolayı uygulanacaktır: 

a) Takım müsabakalarında, Serbest Rutin Elemeleri, Serbest Rutin Finali veya Teknik 

Rutinde, sekiz ( 8 ) den az olan her takım üyesi için toplam puandan yarım puan (0,5) kesilir.  

 

Serbest Rutinler, Teknik Rutinler ve Serbest Kombinasyonlardaki cezalar: 

 

Aşağıdaki durumlarda bir ( 1 ) puan cezası verilir: 

a) Platform hareket zamanı olan on ( 10 ) saniye aşıldıysa, 



b) Madde14‘e göre belirlenmiş rutinler için özel zaman limitinde sapma varsa ( az ya da 

fazla), 

c) Belirlenmiş 30 saniyelik yürüme zamanı aşıldıysa. 

d) Madde 12-4 ‗ün kurallarından uygulanmayan her bir kural için, 

e) Yarışmacı, rutin sırasında havuzun dibini kasten kullandıysa, 

 

Aşağıdaki durumlarda iki (2) puan cezası verilir: 

a) Yarışmacı, rutin sırasında havuzun dibini başka bir yarışmacıya yardım etmek için kasten 

kullandıysa, 

b) Rutin, yarışmacı tarafından platform hareketleri sırasında kesildiyse ve yeniden başlamaya 

izin verildiyse, 

c) Platform hareketleri sırasında yarışmacılar kule, insan piramitleri veya yığınlar 

oluşturuyorsa. 

 

Teknik Rutin‘de cezalar: 

a) Yapılmayan her zorunlu hareket için iki ( 2 ) ceza puanı solo‘daki yarışmacıdan yada düet 

ve takımdaki tüm yarışmacılar zorunlu bir hareketi yapmadıklarında―sunum puanı‖ndan 

düşülür. 

b) Tüm sporcular tarafından zorunlu hareketlerin yapılmayan her bir bölümü veya doğru 

olmayan / eklenen her bir bölüm için bir ( 1 ) puanlık ceza ―sunum puanı‖ndan düşülür. 

c) Zorunlu hareketlerin bir bölümünün yapılmaması veya doğru olmayan / eklenen bölüm 

olması durumunda her bir sporcu için yarım ( 0,5 ) puanlık ceza, toplamda en fazla iki ( 2 ) 

ceza puanı olacak şekilde ―sunum puanı‖ndan düşülür. 

d) Düet teknik rutinde ve takım teknik rutindeki belirtilen kuralardan uygulanmayan her biri 

için her yarışmacıdan yarım ( 0,5 ) puanlık ceza, ‗‘sunum puanı‘ndan düşülür.  

e) Zorunlu hareketlerde tartışma varsa, Hakemler nihai kararı vermek için video kayıtlarını 

kullanabilir. 

f) Bir ( veya daha fazla ) yarışmacı rutin bitmeden yüzmeyi durdurursa rutin diskalifiye edilir. 

Eğer kesinti yarışmacının kontrolü dışındaki sebeplerden kaynaklanmışsa Hakem, bölüm 

esnasında rutinin yeniden yapılmasına izin verebilir. 

Figür bölümündeki cezalar: 

İki (2) puanlık ceza verilir: (bkz SS 12,2) 

a) Yüzücü kendi isteğiyle durur ve figürü yeniden yapmayı isterse, 

b) Yüzücü, ilan edilen figürü yapmazsa veya figür tüm istenen öğeleri içermiyorsa, yardımcı 

hakem, panel hakemlerine ve yarışmacıya uyarı yapar. Yarışmacı, ilan edilen figürü tekrar 

gerçekleştirme imkânına sahip olur. 

c) Eğer yüzücü, aynı veya başka bir hatayı yaparsa bu figür için puan 0 (sıfır) olur. 

 

 

Türkiye Şampiyonası figür yarışmasında uygulanacak puan cezaları: 

a) 2 puan cezası:      

 

                           * bir yarışmacı, bilinçli bir şekilde figür esnasında durup tekrar aynı figürü                                                    

                              Yüzmek istediği için, 

                           * yapılması gereken figür değil de başka bir figür yapıldığında veya figürde                      

                              olması gereken bütün bölümler ve geçişler yapılmadığında Başhakem  

                              Yardımcısı sporcuyu ve hakemleri uyarıp figürü  yüzdürdüğü için.  

 

Yarışmacı aynı hatayı tekrarlar ise, o figür için 0 (sıfır) puan alır.  



 

Yunuslar da uygulanacak puan cezaları: 

Bir baraj derecesi olduğu için, puan cezaları sadece III. ve IV. Yunuslarda geçerlidir. I.ve II. 

Yunuslarda puan cezaları uygulanmayacaktır. 

 

Teknik koreografide: 

a) 1 puan cezası: 60 saniyelik sürenin zaman aşımı için, 

b) 2 puan cezası:   

            *      her eksik mecburi hareket için, 

*      sporcu, mecburi koreografiyi kendi isteğiyle yüzmeyi bıraktığı için, 

*      sporcu, bilinçli bir şekilde havuzun tabanını kullandığı için. 

                                

 

 

 

Figürlerde:  

Figürler için Türkiye Şampiyonası‘nda belirtilen figür yarışmasının puan cezaları 

uygulanacaktır. 

Madde 19- Klasman 

Klasman, çeşitli branşların sonuçlarını toplayarak hesaplanacaktır. Branşların yüzdeleri 

aşağıda belirtilmiştir: 

 

a) Federasyon Kupası‘nda; SENİOR lar için; final yüzülürse: teknik bale % 50 + serbest bale 

finali %50 

b) Federasyon Kupası‘nda; SENİOR lar için; final yüzülmezse: teknik bale % 50 + serbest 

bale % 50 

c) Türkiye Şampiyonası‘nda; SENİOR lar için; final yüzülürse: teknik figür toplamı % 50 + 

serbest bale finali %50 

d) Türkiye Şampiyonası‘nda; SENİOR lar için; final yüzülmezse: teknik figür toplamı % 50 + 

serbest bale %50 

e)  Diğer yaş grupları için; final yüzülürse: figürler % 50 + serbest bale finali %50 

f)  Diğer yaş grupları için; final yüzülmezse: figürler  % 50 + serbest bale % 50 

g) Balelerde yedekte olan sporcuların figür sonuçları klasman için toplama alınmayacaktır. 

h) Herhangi bir klasmanda eşit puan söz konusu ise resmi olarak beraberlik kabul edilecektir. 

.   Eğer bir karar alınması gerekiyorsa ( finaller, tur atlamalar, ödüllendirmeler veya cezalar ) 

aşağıdaki izlek kullanılır. 

 

Solo, Düet, Takım için: 

— Finalde, serbest rutinde en yüksek puanı almış olana karar verilir. 

— Eğer hala beraberlik söz konusu ise serbest rutin teknik puanı durumu belirler. 

— Eğer hala beraberlik söz konusu ise daha yüksek teknik rutin puanı almış olana karar 

verilir. 

— Eğer hala beraberlik söz konusu ise daha yüksek teknik rutin sunum puanı durumu belirler. 

Serbest kombinasyon için: 

— En yüksek teknik puanı olana karar verilir. 

 

Puan sistemli müsabakalar için: 

- Beraberlik durumunda tüm etkinliklerin madde 19‘a göre final sonucu bulunur ve daha 

yüksek olan toplam puan, nihai sonucu belirler. 

 



Madde 20- Kupa Yarışları 

Kupa yarışlarında:  

Kulüp birinciliğini ilan etmek için klasman cetveli kullanılacaktır. 

a) Solo ve düetlerde, her kulüp her yaş grubunda, istediği kadar sporcuyla     

      katılabilir. Fakat en yüksek dereceli ilk üç yarışmacı, kupa için değerlendirmeye alınır. 

b) Takımlarda, sayı sınırlaması yoktur ve katılan her takım kupa puanlamasına dahil 

edilir. Fakat birden fazla takımla yer alınıyorsa, en az bir takım sekiz ( 8 ) kişiden 

oluşmalıdır. 

c) Kupa yarışları, ferdi sporculara açıktır. Fakat bu sporcular kupa    

       Puanlamasında klasman dışı bırakılıp, puanları, kimseye verilmeden yok sayılır. 

 

Madde 21- Sporcu Kıyafetleri 

a) Figür yarışmalarında, siyah mayo, beyaz bone mecburiyeti vardır.Gözlük ve burunluk 

serbesttir. Sporcunun üzerinde herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır. ( Küpe, bilezik, 

kolye, bileklik, vs...) 

b) Serbest ve teknik balelerde, mayo varyasyonları serbesttir. Transparan ve aşırı açık 

dekolteler yasaktır. 

c) Mayolar ve başlıklar yarışmadan 24 saat önce belirtilen zamanda ve yerde Başhakem 

tarafından onaylanacaktır. Uygun görülmeyenler başka mayo ile değiştirilebilir. 

 

Madde 22- Müsabaka Organizasyonu ve Görevliler 

Müsabakalar bir organizasyon komitesi tarafından hazırlanır. Bu organizasyon komitesi 

Senkronize Yüzme Teknik Komitesi tarafından belirlenir ve aşağıda belirtilen unsurlardan 

sorumludur. 

 

a) Havuz koşullarının uygun olup olmadığını kontrol etmek ( Madde 23‘de belirtildiği 

gibi ) 

b) Müsabaka esnasında havuzda kullanılacak ekipmanları bulundurmak ve kontrol etmek 

(gerekirse: havuz içi markaj, ayak tahtası, vs...) 

c) Masa hakemleri için gerekli malzemeleri kontrol etmek, 

d) Müzik ( su üstü ve su altı sistemi ) ve anons tesisatını kurmak ve kontrol etmek, 

e) Müsabaka başlangıcı ve ödül töreni için gereken malzemeleri kontrol etmek ( Milli 

Marş, Bayrak, podyum, madalya, kupa ...) 

f) Müsabaka için özel bir kıyafet belirlenmiş ise hakemlere ulaştırmak, 

g) Müsabakanın sonuçlarını bir sonuç panosuna asmak, 

h) Müsabakada kullanılacak bütün formları masa hakemlerine veya panel hakemlerine 

ulaştırmak, 

i) Müsabakanın sorunsuz bir şekilde yürümesi için gereken yardımcı kişileri belirlemek 

ve bulundurmak ( puanları ulaştıracak kişiler, ―last call room‖ da bulunacak kişiler, 

madalya taşıyacak kişiler, vs...) 

j) Hakemlerin, hakemlik için kullanacakları flâşörleri kontrol etmek, 

k) Havuz içindeki görev alacak kişilerin yerlerini belirlemek ve ayarlamak (masa, 

sandalye, hakem numarası...) 

l) Müsabakaya katılım başvurularını kontrol etmek,  

m) Kura çekilişlerini hazırlamak. 

 

Madde 23- Havuz Koşulları: 

 Yunus Yarışları için havuz en az 25 m. uzunluğunda, en az 4 kulvar genişliğinde ve 

10x10 m.lik bir alanı en az 1.80 m. derinliğinde olmalı, geri kalan kısım en az 1.60 

m. derinliğinde olmalıdır. 



 Yüzme Federasyonu Kupası ve Türkiye Şampiyonası için, havuz en az 25 m. 

uzunluğunda, en az 4 kulvar genişliğinde ve en az 2 m. derinliğinde olmalıdır. 

 Yüzme Federasyonu Kupası ve Türkiye Şampiyonasında platform ölçüleri en az 2*2 

m. ebadında olmalıdır. 

 

   Madde 24- Ekipmanlar: 
Müsabakalarda kullanılacak ekipmanların listesi aşağıda belirtilmiştir: 

a) Yunus Yarışmaları için: 

.      Flâşörler (müsabakaya katılan Hakem sayısı kadar ve bir yedek Hakem için) 

.      Mikrofon ve ses düzeni 

.      Video kaydı 

.       Bilgisayar 

 

b)    Türkiye Şampiyonası için: 

.      Flâşörler (müsabakaya katılan hakem sayısı kadar ve bir yedek Hakem için)       

.      Su altı ve su üstü hoparlörleri ile bağlantılı CD ve kasetçalar sistemi 

.      Video kaydı 

.      Bilgisayar 

 

Madde 25- Görevliler: 
Hakem Talimatı‘nda belirtildiği gibi müsabakalarda yer alacak görevliler Senkronize Yüzme 

Hakem Kurulu(SYMHK) tarafından belirlenir. Görevlilerin dağılımı aşağıda sıralanmıştır: 

 

a) Bir Başhakem ve bir Başhakem Yardımcısı, 

b) Bir, masa hakemleri sorumlusu, 

c) Masa hakemleri (müsabakaya göre kişi sayısı değişebilir), 

d) Hakemler: hakem panelleri beş (6) veya yedi (7) kişiden oluşmaktadır.  

.    Figür yarışmalarında bir (1), iki (2) veya dört (4)  hakem paneli kullanılabilir. 

 .    Bale yarışmalarında iki (2) hakem paneli olmak zorundadır; bir (1) artistik ve bir 

(1) teknik puanlama için. 

  .   Mecbur kalındığı durumlarda bale yarışmalarında hakem paneli bir (1) e 

indirilebilir. 

 .    Yunus Yarışmaları‘nda hakem panel sayısı yüzücü sayısına göre değişebilir. 

e) Kronometreciler: 3 kronometreci, 

            .    I.ve II. Yunus yarışmalarında kronometreci gerekmemektedir. 

f) Müzik yönetmeni (sadece Türkiye Şampiyonası ve Kupa yarışları için 

gerekmektedir), 

g) Video kayıtçısı (sadece Türkiye Şampiyonası ve Kupa yarışları için zorunludur). 

Madde26- 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 27- Müsabaka Seremonisi 

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

seremoni yapılır. Seremoniler, müsabaka Başhakemi tarafından yönetilir. 

 

Madde 28- Müsabakaların Ödül Töreni  

Yunus Yarışmaları‘nda başarılı olan her sporcuya bir sertifika verilecektir. Türkiye 

Şampiyonası‘nda her branşın  (solo, duet, takım, serbest kombinasyon ) (yedek sporcular 

dahil olmak üzere) birincilerine altın madalya, ikincilerine gümüş madalya ve üçüncülerine 

bronz madalya verilecektir. Kupa yarışmasında kulüp birincisi, ikincisi ve üçüncüsü 

―şampiyona kupası‖ alacaktır. Bazı yarışlarda, teknik komite onayı ile sporculara özel ödüller 

verilebilir. 

 

Madde 29- Milli Takıma Seçilme 

Senkronize yüzme milli takımına seçilme kriterleri, teknik kurulun önerileri doğrultusunda, 

federasyon yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

 

Madde 30- 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 31- Müsabaka Düzeni 

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

federasyonun görevlendirdiği kişiler Müsabaka Başhakemi veya Başhakem Yardımcısı 

tarafından müsabakanın yapıldığı alandan çıkarılabilir. Müsabaka düzenini bozan veya 

bozmaya teşebbüs edenler hakkında tutanak tutulur ve Türkiye Yüzme Federasyonu Disiplin 

Kurulu‘na sevk edilirler.  

 

3. BÖLÜM – SON HÜKÜMLER 
          

 Madde 32- Talimatta Yer Almayan Hususlar 

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

Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda alınır. FINA ve LEN‘in kurallarına uymak esastır.  

 

Madde 33- 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.  

 

 

 

 
 


