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BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

Madde 1. Bu Talimatnamenin amacı; ülke karasularındaki denizlerde, iç sularda ve havuzda  
gerçekleştirilecek sportif amaçlı serbest dalış faaliyetlerinin etkin bir şekilde yapılmasını 
sağlamak için takip edilecek hususları ve uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.   

Kapsam  

Madde 2. Bu Talimatname, Türkiye’de yapılacak her türlü resmi, özel ve beynelminel serbest 
dalış etkinliklerinde uygulanacak kural ve esasları kapsar. 

Dayanak  

Madde 3. Bu Talimatname 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve 
Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek 9.maddesi, 14/7/2004 tarih ve 25522 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor 
Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 23/11/2006 tarih ve 26355 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Ana Statüsü’ne 
dayanılarak hazırlanmıştır.  

Tanımlar  

Madde 4. Bu Talimatnamede adı geçen tanımlardan;  

Genel  Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,  

Genel Müdür: Spor Genel Müdürünü,  

İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,  

TSSF: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunu, 

SDTK: Serbest Dalış Teknik Kurulunu,  

Federasyon: Sualtı Sporları Federasyonunu,  

Federasyon Başkanı: Sualtı Sporları Federasyon Başkanını,  

Disiplin Kurulu: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Kurulunu,  

Ceza Talimatı: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Disiplin Talimatını,  

Federasyon Temsilcisi: Federasyon müsabakalarına  Federasyon tarafından gözlemci 
olarak görevlendirilen kişiyi, 

CMAS : Dünya Sualtı Konfederasyonunu,  

APNEA: Sporcunun, herhangi bir mekanizma kullanmaksızın sadece kas gücüne bağlı 
olarak su altında ya da karada paletsiz veya tek (mono) veya iki (crawl) palet kullanarak 
ilerlemesi veya statik olarak nefes tutmasını,  

Küp Apnea-Jump Blue Apnea:  CMAS tarafından tanınan, 10 (on) metre derinlikte yer 
alan her bir kenarı 15 (onbeş) metre olan bir kare hat boyunca yapılan serbest dalışı, 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   8/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

Dinamik Apnea:  TSSF tarafından tanınan uzun kenarı en az 50 (elli) metre (paletli), uzun 
kenarı en az 25 (yirmibeş) metre (paletsiz), derinliği en az 1.4 (bir nokta dört) metre olan 
havuzda yapılan serbest dalışı, 

Statik Apnea: Dalıgıcın solunum yollarını suya batırmış bir şekilde, vücudu su içerisinde 
veya su yüzeyinde kalarak nefesini tutması ile yapılan serbest dalışı,  

Sabit Ağırlık Apnea: Dalgıcın kılavuz bir ipi takip ederek derine doğru inmesi ile yapılan 
serbest dalışı (bu disiplinde dalıcı dalışını iniş ve çıkış sırasında mevcut ağırlığını 
değiştirmeden ve ipi kullanmadan çift palet/monopalet veya paletsiz olarak gerçekleştirir), 

İp Destekli Apnea: Dalgıcın kılavuz bir ipi takip ederek derinliğe doğru inmesi ile yapılan 
serbest dalışı (Paletsiz Sabit Ağırlıkta olduğu gibi dalgıç iniş ve çıkışında herhangi bir itici 
donanım (çift palet ya da monopalet) kullanmaz ancak burada dalgıç iniş ve çıkış 
sırasında ipi çekerek destek alabilir), 

Skandalopetra Apnea: Dalgıcın bir taş (genellikle mermer bir levhadır) yardımıyla dalışını 
gerçekleştirmesi ile yapılan serbest dalışı (bu disiplinin temelini mesafesi tanımlı ipe bağlı 
bir taş oluşturur), 

Hız-Dayanıklılık Apnea: Hız-Dayanıklılık Apneası atletin belli bir mesafeyi (2x50 m ve 
16x50 m) en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediği etkinliktir. Bu etkinlik yüzme 
havuzunda, havuzun bir tam boy mesafesince apnea yüzüşü ve hemen ardından 
havuzun sonunda pasif dinlenme şeklinde gerçekleştirilir. 

Sığ Su Bayılması – Dalgıcın yüzeye çıkarken karşılaştığı ve kısmi basınç değişiminin 
etkisi ile oluşan bayılmadır. Bu kavram fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi ve bilinç kaybını,  

Sporcu:  Tescilli olarak spor yapan kişileri, 

Tescil: Bir kimsenin serbest dalış yarışmalarına katılabilmesi için Federasyona 
yaptıracağı kayıt ve lisans işlemlerini, 

Kulüp: Dernekler Kanununa göre kuruluşunu tamamlamış ve Türkiye Sualtı Sporları 
Federasyonu tarafından tescili yapılmış olan spor kuruluşlarını,  

MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu, 

İfade eder. 
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İKİNCİ KISIM 

ESAS HÜKÜMLER  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Yarışma ve Yönetimle İlgili Kurallar 

Madde 1. Türkiye’de serbest dalış yarışmalarını düzenlemeye TSSF yetkilidir.  

Madde 2. Serbest Dalış yarışmaları,  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu-TSSF tarafından 
Serbest Dalış Teknik Kurulu (SDTK) aracılığı ile düzenlenmekte ve tanınmaktadır. 
Yarışmadaki tüm teknik hususlar ve ilgili kararlar SDTK yetkisindedir. 

Madde 3. Serbest dalış yarışmaları erkek ve kadınlarda, bireysel ve/veya takım 
yarışmalarıdır. Müsabakalara “yarışma tarihi (2013) – doğum yılı = 18 (minimum)” olan 
sporcular katılabilecektir ve temsil ettiği kulübün geçerli lisansına sahip olmalıdır.  

Madde 4. Yarışmalarda gerçekleştirilen performans ilgili branş yarışma talimatnamesinde 
tanımlanmak üzere hem bireysel yarışma hem de takım puanlamasında kullanılacaktır, 
iki ayrı yarışma düzenlenmeyecektir. Puan hesaplaması yarışma duyuru 
talimatnamesinde detaylı olarak verilecektir. 

Madde 5. Takımların oluşumunu TSSF düzenleyecektir ve yarışmalar öncesinde talimatlar 
kapsamında TSSF resmi sitesinden ve elektronik posta aracılığı ile duyurulacaktır.  

Madde 6. Küp apnea ve dinamik apnea yarışmaları bireysel ve takım sıralamalı, 
Skandalopetra yarışması takım sıralamalı diğer yarışmalar bireysel sıralamalı olacaktır. 

Madde 7. Yarışmaya katılabilmek için her kulüp/yarışmacı, aşağıdaki dokümanları, ilgili 
formun teslim tarihinde ve yerine teslim etmiş olmalıdır: 

a) Geçerli sualtı sporları lisansı, 

b) Talimatnamelerde istenen diğer evrakları. 

Madde 8. Her takım yarışma öncesi teknik toplantıda kendilerini temsil edecek bir takım 
kaptanı ve/veya kafile başkanı belirlemelidir ve yarışma kuruluna vereceği formlarda 
yazılı olarak belirtmelidir. Bu kişilerin olmaması halinde resmi yazı ile başka bir kişi de 
temsilci olabilecektir. 

Madde 9. Yarışma başlamadan önce, sporcular yarışmanın resmi doktorunu ve Başhakemi 
kullandığı ilaçlar hakkında bilgilendirmeli ve uyarmalıdır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
talimatları uyarınca, resmi yasaklı ilaç listesinde bulunan ilaçların kullanılması yasaktır. 
Yarışmacılar, yarışma boyunca anti-doping testlerine tabi tutulabilirler, bu testleri 
reddeden sporcular, testlerde pozitif çıkmış olarak ilan edilecektir. 

Madde 10. Başhakem, yarışmada diğer sporcuları performansları sırasında rahatsız eden 
veya yarışmanın huzurunu her ne şekilde olursa olsun bozan sporcuyu cezalandırabilir; 
diskalifiye edebilir ve ayrıca Başhakem, rahatsız edilen sporcunun performansını tekrar 
etmesini isteyebilir. 

Madde 11. Başhakem tarafından, sporcularda Sığ Su Bayılması-Shallow Water Blackout 
(fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi ve bilinç kaybı-derin samba) veya ilgili madde 
peformans onayı (OK) gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
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sonucunda yarışmacı diskalifiye edilir ve yarışmadan atılır. Bu durumdaki diskalifiyeye 
itiraz edilemez ve ilgili Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 12. Yarışmaya katılan tüm sporcular, idareci ve antrenörler kuralları kabul etmiş 
sayılırlar. 

Madde 13. Başhakem aşağıdaki durumlara uymayan, reddeden yarışmacı, antrenör ve 
idarecileri yarışmadan men eder; 

a) Yarışma kurallarına uyulmaması, 

b) Başhakem, organizasyon görevlileri, takım kaptanları, diğer sporcular, halk ve 
medya ile sportif ve ahlaki değerleri aşan tavır ve davranışların meydana gelmesi, 

c) Organizasyonun düzenli ve huzur içinde devamını engelleyen, yarışmanın 
güvenlik ve prestijini bozan davranışların sergilenmesi. 

Madde 14. Bu davranışların ve kural ihlallerinin devam etmesi durumunda, Başhakem ilgili 
sporcu, idareci ve antrenörleri resmi olarak uyarır. İkinci uyarı otomatik olarak diskalifiye 
ile sonuçlanır. Bu nedenle diskalifiye olan kişiler yarışmadan re’sen men edilirler ve 
yarışma ortamlarına, teknik toplantılara ve sosyal etkinliklere katılamazlar. 

Madde 15. Eğer yarışma için yeterli katılımcı olmaz ise, sonuçların ilan edilmesine SDTK 
karar verecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Organizasyon 

Madde 16. TSSF tarafından yarışmayı organize etmekle görevlendirilen ilgili organizasyon 
kurulu, yarışmadan önce üye kulüpler ve il müdürlüklerine aşağıdaki dokümanların ilgili 
olanlarını göndermeli ya da resmi web sitesinde duyurmalıdır; 

a) Yarışma talimatnamesi, 

b) Yarışma programı,  

c) Varsa yer, tarih, konaklama imkanı, v.b. bilgileri içeren bilgilendirme dökümanı.  

Madde 17. Başhakem ve yarışma hakemleri, SDTK ile koordineli olarak TSSF tarafından 
oluşturulacaktır. 

Madde 18. Teknik toplantı yarışmadan en fazla  24 saat önce yapılmalıdır. 

Madde 19. Sporcu planlanan performanslarını SDTK tarafından verilen formlarda 
açıklayarak güvenlik isteyebilir.  

Madde 20. Teknik toplantıdan sonra veya yarışma öncesinde, organizasyon yarışmacılara 
yarışma sıralamasını sözlü olarak vermek ve yarışma alanında ilan etmek zorundadır. 

Madde 21. Yarışmadan belli bir süre önce, SDTK organizasyonu incelemek üzere aşağıdaki 
konularda organizasyonla işbirliği yapacaktır: 

a) Konaklama, 

b) Yarışmanın genel güvenliği, 

c) Yarışma ile ilgili her türlü materyal, 

d) Yarışma alanının kurallara uygunluğu. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Katılım 

Madde 22. Her sporcu içinde bulunulan yılda geçerli ve TSSF'a bağlı bir lisansa sahip 
olmalıdır. Bu tüm takım üyelerinin bir serbest dalış yarışmasına katılmasında bir sakınca 
olmadığını da belgeleyecektir. 

Madde 23. Dokümanlar yarışmadan bir gün önce yapılan teknik toplantının kayıt 
aşamasında TSSF/SDTK tarafından atanan görevliler tarafından kontrol edilecektir. 

Madde 24. Bu kurallara uymayan sporcular yarışmalara kabul edilmeyeceklerdir. 

Madde 25. Her yarışmacı aşağıdakileri yapmak zorundadır; 

a) Katıldıkları yarışma kuralları ve genel serbest dalış kurallarını bilmelidir. 

b) Güvenlik kurallarını, antrenmanlarda ve yarışmalarda da göz önünde bulundurmalıdır. 

c) SDTK’nın ve organizatörün tavsiyelerini izlemelidir. 

d) Kişisel malzemelerinin kontrolü (seçimi) kurallara uygun olarak yapılmalıdır. 

e) Kendilerini sorumlu organizasyona ya da Başhakeme sadece takım kaptanı 
aracılığıyla tanıtmalıdır. 

Madde 26. Her takım, bir takım kaptanına (ve/veya kafile başkanına) sahip olmalıdır. Takım 
kaptanı, takımdakilerin disiplininden sorumludur.  Eğer takım kaptanı yoksa bu görevi 
antrenör üstlenir. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Diskalifiye ve Cezalar 

Madde 27. Yarışmalarda diskalifiye  ve penaltı  uygulaması yapılmaktadır. Kurallar ilgi 
maddesinde aksi belirtilmedikçe kural ihlali diskalifiye ile s onuçlanır.  Bazı kural 
ihlalleri ise penaltı ile cezalandırılabilir. Penaltı puanı ilgi branş dokümanında tanımlanan 
şekildedir. Penaltı uygulaması gerektiren durumda sprocunun toplam mesafesinden ya 
da zamanından penaltı puanı uygulanarak nihai performans puanı hesaplanır. 

Madde 28. Aynı performans içerisinde tekrarlanan aynı kural ihlaline en fazla bir defa penaltı 
uygulanır. 

Madde 29. Bir yarışmacı diskalifiye olduğu taktirde derhal yarışmadan çıkarılacak ve 
sıralama bir basamak ilerleyerek devam edecektir. Ancak bu husus yarışmacıların 
performans sıra ve zamanını değiştirmeyecektir. 

Madde 30. Eğer sporcunun diskalifiye olduğu ödül töreninden sonra belirlenirse ve sporcu 
dereceye girmiş ise bunu geri verecek ve yine sıralama buna göre değişecektir. 

Madde 31. Yarışmadan bayılma (blackout) sebebi ile diskalifiye olmuş sporcular var ise aynı 
yarışma organizasyonu içerisinde yer alan diğer serbest dalış yarışmalarına katılamazlar. 
Bu kapsamda karar, sporcunun niteliği, fiziksel özellikleri ve bayılma seviyesi gibi 
faktörler baz alınarak SDTK’na aittir. SDTK sporcunun yarışma sıralaması belli olmadan 
önce doktor onaylı belge getirmesi halinde yarışmalara devam etmesine izin verebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM  

Teknik Toplantı 

Madde 32. Teknik toplantı yarışmadan en fazla  24 saat önce gerçekleşir.  

Toplantıya; 

a) Organizasyon sorumlusu, 

b) TSSF tarafından atanan Başhakem, 

c) SDTK Başkanı veya bir üyesi, 

d) Takım kaptanları, Kafile Başkanı, Antranör veya yetkilendirilmiş bir sporcu, 

e) Organizasyon doktoru,  

katılacaktır. 

Madde 33. Toplantının amacı; 

Tüm bilgiler hakkında uzlaşmak; 

a) Teknik sorunlar, 

b) Yarışma zaman tablosu ve ulaşım, 

c) Resmi tören ve seramoniler için ajanda, 

d) Güvenlik hususları, 

e) Doping kontrolü hususlarını konuşmak ve, 

f) Yarışma sırasını herkese kur’a ya da bazı branşlarda beyana göre bir başlangıç 
numarası vererek hazırlamaktır. 

 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   15/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

ALTINCI BÖLÜM 

İtirazlar 

Madde 34. Katılımcı olan tüm takımların kaptanı veya kafile başkanı itirazlarını Başhakeme 
iletme hakkına sahiptir. 

Madde 35. Her itiraz, itiraz için verilecek olan parayla birlikte yazılı olarak sunulacaktır. Bu 
tutar 100 € karşılığı TL’sıdır. 

Madde 36. İstek yazılı olarak Başhakeme, sonuçlar açıklandıktan/asıldıktan sonra en çok 1 
(bir) saat içinde sunulmalıdır. Bu itiraz finallerden sonra ise, Başhakeme yarışma 
bitiminden 15 (onbeş) dakika içinde sözlü yapılmalı ve 1 (bir) saat içinde de, tutanakla 
tespit edilen ödeme ile birlikte başhakeme yazılı olarak yapılmalıdır. 

Madde 37. İtiraz, eğer gerekli koşullar yerine getirilmezse göz önünde tutulmayacaktır. 

Madde 38. Eğer itiraz kabul edilir ve haklı görülürse nakit olarak ödenen başvuru ücreti  geri 
verilecektir. İtirazın reddi halinde yatırılan ücretler TSSF bütçesine irad kaydedilecektir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 

Tutanak 

Madde 39. Her yarışma için Başhakem ayrı bir tutanak hazırlamalıdır. 

Madde 40. Başhakem  yarışmadan sonra bu tutanaklardan birer kopya olmak üzere TSSF 
ve SDTK’ya  elden teslim etmelidir. 

Madde 41. Tutanağın içeriğinde; 

a) Yarışmanın adı, yeri, zamanı, düzenleyenin adı, yarışmanın düzenleneceği yerin açık 
adresi, 

b) Yarışmalar ve numaralandırması, 

c) Hakem kurallarının oluşumu (ad ve görevler), 

d) Katılan takımların listesi, 

e) Sırayla yarışmalar ve sonuçları (her sporcunun adı, soyadı, doğum tarihi, takımı, 
sonuç sıralamasındaki derecesi, aldığı diskalifiyeler, dünya-kıtalararası veya ulusal 
rekorlar), 

f) Özel olaylar, 

g) ve Başhakemin imzası bulunacaktır.  

Madde 42. Tutanak sayfasının başında ya da altında yarışma yeri ve zamanı, TSSF 
logosuyla belirtilmelidir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Dünya ve Kıtalararası Rekorlar 

Madde 43. Dünya veya kıtalararası rekorlar erkek ve kadınlar için ayrı onaylanacaktır. 

Madde 44. Bireysel yarışlardaki tüm rekorlar saptanmalıdır. Rekor denemesi TSSF 
SERBEST DALIŞ REKOR DENEMELERİ BAŞVURU TALİMATI ve CMAS web 
sayfasında yayınlanan rekor denemeleri uygulamaları kontrat (CONTRACT for RECORD 
ATTEMPTS) kurallarına göre yapılacaktır.  

Madde 45. Yarışma hatlarının ve alanının ölçüsü CMAS-TSSF uluslararası hakem tarafından 
onaylanmış ve teyid edilmiş olmalıdır. 

Madde 46. Dünya veya kıtalararası rekorlar TSSF/CMAS web sayfasında yayınlanan rekor 
denemeleri uygulamalar kurallarına göre sadece CMAS tarafından onaylanmış resmi 
hakem ya da hakemlerin onaylaması ile kabul edilecektir. 

Madde 47. Sporcular bireysel bir yarışma sırasında TSSF/CMAS web sayfasında yayınlanan 
rekor denemeleri uygulamalar kurallarına göre rekor onaylaması isteyebilirler. 

Madde 48. Dünya veya kıtalar arası rekor denemesi başvuruları CMAS-TSSF’nin resmi 
formuyla yapılmalı ve Başhakem ve organizasyon kurulundaki en yetkili kişinin imzası ile 
kayıtlı olmalıdır. 

Madde 49. Eğer dünya rekoru onay başvurusu kabul edilirse CMAS başkanı tarafından 
imzalanmış onay, serbest dalış komisyonu başkanı tarafından sporcunun TSSF’na 
gönderilecek ve TSSF tarafından da il müdürlüğüne gönderilecektir. İl Müdürlüğü 
sporcuya bildirecektir.  
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

TEKNİK KURALLAR  

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜP APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 50. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir. 

Madde 51. 10 (on) metreden daha az olan derinlikli serbest dalış yarışması kabul edilmez. 

Madde 52. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 10 (on) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse). 

Madde 53. İzin verilen malzemeler; 

a) Materyal ve büyüklükte herhangi bir kısıtlama olmadan yine ayağa uygun numarada 
herhangi bir palet kullanılabilir. Yarışmacının yarışma numarası paletin görülen bir 
yerinde yapıştırılmış olacaktır. 

b) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske. Maske gözleri gösterecek şekilde şeffaf olacaktır ve burnu mutlaka 
kapatacaktır. 

Madde 54. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı organizasyon tarafından kendisine sağlanan ve 2-3 metre ipe bağlı 3 (üç) 
kg ağırlığı kullanabilir. 

c) Yarışmacı isterse elbisesi üstünde kendisine ait en fazla 3 (üç) kg ağırlık kullanabilir. 
Ancak bu durumda bu ağırlığın acil durumda çabuk çıkartma mekanizması olması 
zorunludur ve sporcu bu ağırlığı performansının tamamında üstünde taşımak 
zorundadır. 

d) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda sporcu diskalifiye olur. 

e) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

f) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 55. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda palet ve dalış elbisesi üzerine 
sponsordan alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının takım eşofmanlarını ya da 
formalarını giymeleri zorunludur. 

Madde 56. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. Oksijen 
ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, CMAS-
TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir sürede yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 57. Yarışma alanı;  

a) Yarışma alanı, deniz dibinin düz olduğu tercihen kum zeminde mümkünse tamamında 
10 (on) metre aynı derinliğin bulunduğu bir yer olarak seçilir. 
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b) TSSF şampiyonalarında yarışma alanının uzunluğu 15 (onbeş) metre, genişliği  15 
(onbeş) metre, derinliği 10 (on) metre şeklinde olmalıdır ve yüzeyden görülebilmelidir.   

c) Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

d) Yatay hat boyunca dip ile hat arasındaki mesafe ortalama 1-15 (bir-onbeş) metre 
arası olacaktır. 

e) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

f) Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey görüntülerini çekmek üzere en 
az 1 (bir) adet video kamera bulundurulacaktır. Mümkün olması durumunda su altı 
çekimi için ayrıca en az 1 (bir) video kamera bulundurulabilecektir. 

Madde 58. Başlangıç şamandırası; diğer şamandıralardan farklı renkte ve yarışmacının dalış 
öncesi hazırlığını destekleyecek şekilde olmalıdır. 

a) Başlangıç şamandırası, deniz dibine paralel olarak yerleştirilmiş yatay kare hattın 
bağlı olduğu başlangıç noktasına bir halat ile sıkıca tutturulmuş olmalıdır.  

b) Deniz dibinde, yatay kare hattın başlangıç noktasında, sporcunun 10 (on) metreye 
geldiğinde yarışmaya devam etmeden dokunması gereken 0,30 metre (otuz 
santimetre) çapındaki bir başlangıç diski bulunmalıdır. 

Madde 59. Diğer Şamandıralar; deniz dibinde yer alan yatay kare hattın diğer 3 (üç) köşesini 
belirlemek amacı ile, başlangıç şamandırasından farklı renkte olmalı ve köşelerden 
uzanan iplerle sıkıca sabitlenmelidir. 

Madde 60. Yatay Kare Hattı; deniz dibindeki karenin dört köşesinden ağırlıklı 
çapalar/tonozlar ile dibe bağlantılı olmalıdır. 

a) Çapalar farklı nesnelerden, meteorolojik koşullar da göz önünde bulundurularak hattın 
düzgünlüğü sağlanacak şekilde yeterli ağırlık kullanılarak yapılabilir. 

b) Yukarıda tanımlanan boyutlarda bir çatı/iskelet sistemin kurulmuş olması 
gerekmektedir.  

c) Deniz zeminine paralel olarak yerleştirilen yatay kare hattı her köşede sabitleyecek 
ipler ile, şamandıralara bağlantı sağlayan hatların bağlandığı noktalarda çelik 
sabitleme halkası ya da karabina olmalıdır. 

Madde 61. Dipte Bulunan, Yatay Kare Yarış Alanı Üzerine İzlenecek İpin Yerleştirilmesi; 

a) Hatta kullanılacak ip 60 (altmış) metre olmalıdır ve dipte yer alan tüm yatay kare hattı 
kapsamalıdır. 

b) Her 15 (onbeş) metrede bir köşelerde sabitleme yapılmalıdır. 

c) Dört köşede de çelik halkalarla ya da karabinalarla hiç esneklik kalmaksızın 
sabitlenmelidir. 

d) Hat üzerinde her 50 (elli) santimetre’de bir (0,50 metre’den 60 (altmış) metre’ye 
kadar, örneğin; 0,50m, 1m, 1,50m, 2m gibi) bant v.b. ile mesafe göstergeleri 
olmalıdır. 

e) Köşelere yaklaşıldığını belli etmek üzere, köşelere 3 (üç) metre mesafede ayrı bir 
renk ile işaretleme olmalıdır. 

f) Mesafe işaretleyici mandalın takılabileceği köşelerde dikey hattan yukarı doğru 1 (bir) 
metre mesafe tanımı için ayrı bir renkte işaretleme yapılmalıdır. 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   20/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

Madde 62. Mesafe İşaretleme Mandalı; 

a) Yarışmacıya, bir yüzünde kendi resmi numarasını taşıyan, diğer yüzünde dip 
hakeminin mesafe yazabileceği ortalama 5x10 cm büyüklüğünde bir mantar 
(opsiyonel) ve numara tabelasına bağlı bir mandal verilmelidir. 

b) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 63. Botlar/tekneler ve Sal;  

a) Başlangıç şamandırasının yanına kurulacak uygun büyüklükte bir sal ya da bot 
sporculara yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu platform hakem teknesi 
kıçında mevcut ise burası da kullanılabilir.  

b) Yarışma bölgesi yakınında, yine uygun büyüklükte kurulacak bir sal ya da bot, 
hakemlerin görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda teknik servis ve ilk yardım 
ekibini desteklemek amacıyla hazır bulunmalıdır. 

c) Bu salın ya da teknenin yarışma bölgesinden bağımsız çapalanması gerekmektedir. 

Madde 64. Başhakem ve doktorlar için olan teknenin dışında; 

a) Yarışma bölgesinin yakınında bulundurulacak kürekli 1 (bir) ilk yardım botu, 

b) Ulaşımı sağlayacak en az bir hızlı transfer yapabilen 1 (bir) bot/sürat motoru 
bulunmalı ve her zaman yarışma bölgesine yakın beklemeli, 

c) Sırasını bekleyen sporcular için 1 (bir) tekne, 

d) Asistan ve malzeme desteği için 1 (bir) bot/tekne bulundurulmalıdır.   

Madde 65. Isınma Bölgesi;  

a) Isınma bölgesi olarak isimlendirilen antrenman alanının, yarışma hattı yakınına 
kurulması gereklidir. 

b) Isınma bölgesi yine 10 (on) metre derinlikte bulunan dibe paralel minimum 2 kenar 
oluşacak şekilde veya bir kare şeklinde oluşturulur (15 m X 15 m). 

c) Bu hat için sadece başlangıç köşe şamandıraları çapalanır. Hat üzerine mesafe 
işaretleri ısınma alanı için gerekli değildir. 

d) Bu bölge tercihen bir bot ve hakem asistanları tarafından desteklenir. 

e) Bu bölge sadece sırası gelmiş (sıralama ve yarışmacılar, yarışma hakemleri 
tarafından düzene sokulacak ve yönlendirilecektir) yarışmacılar ve asistanları (en 
fazla 2 (iki) adet) tarafından kullanılabilecektir. 

Madde 66. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı, ısınma alanında ve performans başlangıç noktasında en fazla 1 (bir) 
asistan bulundurabilir. 

b) Yarışmacının performansa başlaması ile birlikte asistan yarışma alanını derhal terk 
etmelidir. 

c) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, en fazla 
ısınma alanı içinde yer alacak şekilde konumlanacaktır. Asistanın ilgi yarışma alanına 
girmesi kesinlikle yasaktır. 
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d) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 

e) Baş hakem teknik bir ihtiyaç halinde asistanın yarışma alanına girmesine izin 
verebilir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİNAMİK APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 67. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir. 

Madde 68. Paletli Dinamik Apnea’da 50 (Elli) metre uzunluk, Paletsiz Dinamik Apnea’da 25 
(yirmibeş) metre uzunluk ve 1.4 (bir nokta dört) metre derinlik altındaki havuzlarda 
dinamik apnea serbest dalış yarışması yapılamaz. 

Madde 69. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 10 (on) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse). 

Madde 70. İzin verilen malzemeler; 

a) Materyal ve büyüklükte herhangi bir kısıtlama olmadan yine ayağa uygun numarada 
herhangi bir palet kullanılabilir. Yarışmacının yarışma numarası paletin görülen bir 
yerinde yapıştırılmış olacaktır. 

b) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske ya da gözlük/goggle. Maske veya gözlük gözleri gösterecek şekilde şeffaf 
olacaktır. 

c) Burun mandalı. 

Madde 71. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı elbisesinin üstünde veya vücudunun herhangi bir yerinde, görünecek 
şekilde olmak kaydı ile ağırlık kullanabilir. Ancak bu durumda bu ağırlığın acil 
durumda çabuk çıkartma mekanizması olması zorunludur ve yarışmacı 
performansının tamamında bu ağırlığı taşımak zorundadır.  

c) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda yarışmacıya diskalifiye 
uygulanır. 

d) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

e) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 72. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda palet ve dalış elbisesi üzerine 
sponsordan alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının eşofmanlarını ya da formalarını 
giymeleri zorunludur. 

Madde 73. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. Oksijen 
ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, CMAS-
TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir süre de yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 74. Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey görüntülerini çekmek üzere 
en az 1 (bir) adet video kamera bulundurulacaktır. Mümkün olması durumunda su altı 
çekimi için ayrıca en az 1 (bir) video kamera bulundurulabilecektir. 

Madde 75. Yarışma alanı; 
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a) Paletli Dinamik Apnea’da 25/50 (Yirmibeş/Elli) metre uzunluk, Paletsiz Dinamik 
Apnea’da 25 (yirmibeş) metre uzunlukta, en az 6 (altı) kulvardan oluşan ve derinliği 
en az 1.4 (bir nokta dört) metre olan bir yüzme havuzudur.  

b) TSSF tarafından belirlenmiş ve atanmış Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

c) Aynı havuz içerisinde 2 (iki) ayrı yarışma alanı düzenlenebilir ancak minimumda bu 
maddelerdeki tanımlı koşullar sağlanmalıdır ve kulvar sayısı en az 8 (sekiz) olmalıdır. 

d) Havuzda SDTK’nun uygun göreceği tarafta yer alan ilk üç kulvar (kenara en yakın 
olan performans kulvarı olmak kaydı ile) yarışma kulvarı olarak ayrılacaktır.  

e) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

f) Başlangıç noktası, yarışma alanı için ayrılmış olan 3 kulvarın uygun bir bölgesini 
hizalamalıdır. Yarışmanın başlangıç çizgisi, havuz kenarından dibe doğru açıkça 
tanımlanmalıdır. Kenara en yakın 1. kulvar “Yarışma Kulvarı” ikinci kulvar “Güvenlik 
Kulvarı” üçüncü kulvar ise “Görüntü Çekim Kulvarı” olarak ayrılacaktır. Görüntü Çekim 
Kulvarı aynı zamanda yarışma ve yarışmacı asistanlarının yer alabileceği kulvardır.  

g) Yarışma alanına en yakın olan dördüncü kulvar, bir sonraki yarışmacının hazırlanma 
ve bekleme kulvarıdır, bu kulvara sırası gelen yarışmacıdan başkası giremez. Geriye 
kalan dört kulvar ise sırasına göre yarışmacıların ısınma ve hazırlanma kulvarıdır. 

h) Havuz dibinde, yarışma kulvarında, başlangıç ve dönüş noktası tanımlanmış bir hat 
çizilmelidir. Başlangıç noktası (“T” işareti) ile duvar arasında 2 (iki) metre mesafe 
olmalıdır.  

i) Havuzun orta noktası 25’nci metresinde mesafeyi belirleyici bir şerit/çizgi olmalıdır. 

j) Havuz derinliğinin 1.4 (bir nokta dört) metreden fazla olması durumunda yarışmacının 
üzerinde durabileceği ve performans başlayınca çekilebilen bir platform 
sağlanmalıdır. 

k) Yarışmacının, performansa başlamadan önce elinde yaklaşık 250 (ikiyüzelli) gr 
ağırlığında bir mesafe belirleme ağırlığı olması gerekmektedir. 

l) Mesafe belirleme ağırlığı, bırakıldığında batacak kadar ağırlıkta bir malzemedir. 
Yarışmacı tarafından performans sonunda dibe bırakıldığında yapılan mesafe 
hakemlerce buna göre ölçülmelidir. 

m) Havuz dibinin farklı seviyelerde olması durumunda ağırlık yerine kenardan ölçüm 
yöntemi kullanılabilecektir. 

n) Mesafe ölçümü laser metre ile yapılabilecektir. Laser metrenin mesafe algılaması için 
kullanılacak reflektörü en az 3 (üç) ayaklı olmalı ve ayakların tam ortasında 
yarışmacının bırakacağı ağırlığı ortalayacak bir düzeneğe sahip olmalıdır. 

o) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 76. Isınma Bölgesi;   

a) “Isınma bölgesi” olarak isimlendirilen antrenman alanı, yarışma hattı yakınında yer 
alan toplam 5 (beş) kulvardan oluşmaktadır. Yarışma hattına yakın olan kulvar 
sıradaki sporcunun ısınma ve hazırlanma kulvarıdır. Geriye kalan 4 (dört) kulvar ise 
diğer sporcuların ısınma ve hazırlanma kulvarlarıdır.  
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b) Isınma bölgesi yine kulvar hatları ile tanımlandırılır. 

c) Bu bölge hakem asistanları tarafından desteklenir. 

Madde 77. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı ısınma alanında en fazla 1 (bir) asistan bulundurabilir.  

b) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, havuz 
kenarında ve hakemler, güvenlik ve doktorlardan uzak bir noktada yer alacaktır. 
Asistanın havuza girmesi kesinlikle yasaktır. 

c) Başhakemin izni ile özel bir teknik ihtiyaç halinde asistan yarışma alanına girebilir. 

d) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

STATİK APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 78. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir. 

Madde 79. İzin verilen malzemeler; 

a) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske ya da gözlük/goggle. Maske veya gözlük gözleri gösterecek şekilde şeffaf 
olacaktır. 

b) Burun mandalı. 

Madde 80. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı elbisesinin üstünde veya vücudunun herhangi bir yerinde, görünecek 
şekilde olmak kaydı ile ağırlık kullanabilir. Ancak bu durumda bu ağırlığın acil 
durumda çabuk çıkartma mekanizması olması zorunludur.  

c) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

d) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 81. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda dalış elbisesi üzerine sponsordan 
alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının eşofmanlarını ya da formalarını 
giymeleri zorunludur. 

Madde 82. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. Oksijen 
ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, CMAS-
TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir süre de yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 83. Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey görüntülerini çekmek üzere 
en az 1 (bir) adet video kamera bulundurulacaktır. Mümkün olması durumunda su altı 
çekimi için ayrıca en az 1 (bir) video kamera bulundurulabilecektir. 

Madde 84. Yarışma alanı; 

a) Yarışmalar havuzda yapılmak zorundadır. 

b) Havuz başhakem tarafından onaylanmalıdır. 

c) Havuzda yer alan en az 2 (iki) kulvarın birisi yarışma kulvarı diğeri güvenlik kulvarı 
olarak ayrılır. Kalan kulvarlar ise ısınma kulvarı olarak ayrılır. 

d) Aynı havuz içerisinde 4 (dört) ayrı yarışma alanı düzenlenebilir ancak minimumda bu 
maddelerdeki tanımlı koşullar sağlanmalıdır.  

e) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

f) Havuz derinliğinin 1.4 (bir nokta dört) metreden fazla olması durumunda sporcunun, 
hakemin ve sporcu asistanın üzerinde durabileceği bir platform sağlanmalıdır. 
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g) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 85. Isınma Bölgesi;   

a) “Isınma bölgesi” olarak isimlendirilen antrenman alanı, yarışma hattı yakınında yer 
alandan oluşmaktadır. Yarışma hattına yakın olan kulvar/alan sıradaki sporcunun 
ısınma ve hazırlanma kulvarıdır. Geriye kalan 4 (dört) kulvar ise diğer sporcuların 
ısınma ve hazırlanma kulvarlarıdır.  

b) Isınma bölgesi yine kulvar hatları vb. ile tanımlandırılır. 

c) Bu bölge hakem asistanları tarafından desteklenir. 

Madde 86. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı ısınma alanında en fazla 1 (bir) asistan bulundurabilir.  

b) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, 
yarışmacının istediği herhangi bir noktada durabilecektir.  

c) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAB İT AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 87. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir (paletli veya paletsiz). 
Yarışmada teknik toplantıda verilen hedef mesafe ve kritik zaman (acil durum sisteminin 
çalıştırılması için gereken) verilmesi gerekmektedir. 

Madde 88. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 5 (beş) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse). 

Madde 89. İzin verilen malzemeler; 

a) Materyal ve büyüklükte herhangi bir kısıtlama olmadan yine ayağa uygun numarada 
herhangi bir palet kullanılabilir. Yarışmacının yarışma numarası paletin görülen bir 
yerinde yapıştırılmış olacaktır. 

b) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske. Maske gözleri gösterecek şekilde şeffaf olacaktır ve burnu mutlaka 
kapatacaktır. 

c) Burun mandalı. 

d) İçi sıvı dolu özel dalış gözlüğü (Fluid goggle). 

Madde 90. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı isterse elbisesi üstünde kendisine ait sınırsız ağırlık kullanabilir. Ancak bu 
durumda bu ağırlığın acil durumda çabuk çıkartma mekanizması olması zorunludur 
ve sporcu bu ağırlığı performansının tamamında üstünde taşımak zorundadır. 

c) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda sporcu diskalifiye olur. 

d) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

e) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 91. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda palet ve dalış elbisesi üzerine 
sponsordan alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının takım eşofmanlarını ya da 
formalarını giymeleri zorunludur. 

Madde 92. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. Oksijen 
ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, CMAS-
TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir sürede yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 93. Yarışma alanı; 

a) Yarışma alanı deniz dibinin düz olduğu tercihen kum zeminde mümkünse homojen 
derinliğin bulunduğu bir yer olarak seçilir. 

b) Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

c) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 
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d) Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey ve dip görüntülerini çekmek 
üzere video kameralar bulundurulacaktır.  

Madde 94. Başlangıç şamandırası;  

a) Başlangıç şamandırası, yarışmacının dalış öncesi hazırlığını destekleyecek şekilde 
olmalıdır. 

b) Başlangıç şamandırası, esnemeyen halatı dik tutabilecek şekilde yüzer bir platfrom ya 
da tekneye takılmış olmalıdır.  

Madde 95. Hattın sabitlenmesi;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Sistemin dengede olması  sağlanmalıdır ve acil durumda sporcunun hızla dışarıya 
çıkarılmasını sağlayan mekanik acil durum güvenlik sistemi şeklinde tasarlanmalıdır. 

Madde 96. Isınma Bölgesi;  

a) Isınma bölgesi olarak isimlendirilen antrenman alanın, yarışma hattı yakınına 
kurulması gereklidir. 

b) Isınma hattı yarışma hattına benzeyen ancak en fazla 40 (kırk) metre olan bir hattan 
oluşacaktır.  

c) Bu hat için sadece başlangıç noktası sabitlenir ve hat üzerine mesafe işaretleri gerekli 
değildir. 

d) Bu bölge bir bot ve hakem asistanları tarafından desteklenir. 

e) Bu bölge sadece sırası gelmiş (sıralama ve yarışmacılar, yarışma hakemleri 
tarafından düzene sokulacak ve yönlendirilecektir) yarışmacılar ve asistanları (en 
fazla 2 (iki) adet tarafından kullanılabilecektir. 

Madde 97. Performans Hattı;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Hattın her 10 (on) metrede bir teyp ya da kalem ile işaretlenmesi gerekmektedir. 

c) Deniz dibinde, hedef mesafe noktasında, sporcunun hedef derinliğe geldiğinde 
mesafe marker’ını alacağı bir disk bulunmalıdır. Bu diskten önce, sporcunun bağlı 
olduğu lanyard’ı durduran bir “stopper” olmalıdır. 

d) Hat, sporcu tarafından deklare edilen hedef derinliğe göre ayarlanabilir olmalıdır. 

e) Hattın yüzey tarafında, başhakemin ya da güvenlik hakemin uyarısı üzerine harekete 
geçirilen manuel ya da otomatik mekanik bir acil durum sistemi olması gerekmektedir. 

f) Kamera çekimi için diğer bir hat ayrıca kurulmalıdır ve bu hattın ana hatta yakınlığı 
sporcuyu rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 

g) Üçüncü bir hat da, güvenlik dalgıçları için referans hattı olarak planlanmalıdır. 

h) Sporcular hatta lanyard ile bağlı olmalıdır. 
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Madde 98. Mesafe İşaretleme Mandalı; 

a) Her yarışmacının ayrı bir mesafe işaretleyicisi olacaktır. 

b) Yarışmacının kolunda 2 (iki) adet derinlik ölçer saat/bilgisayar olacaktır. 

c) Yarışmacıya, bir yüzünde kendi resmi numarasını taşıyan, diğer yüzünde dip 
hakeminin mesafe yazabileceği ortalama 5x10 cm büyüklüğünde (opsiyonel) bir 
mantar ve numara tabelasına bağlı bir mandal verilmelidir. 

Veya organizasyona göre mesafe işareti velcro (cırt cırt) malzemeden 
yapılabilecektir. 

d) Yarışma mesafe işareti sporcu tarafından hedef mesafedeki disk’ten mutlaka alınıp 
yüzey hakemine verilecektir. 

e) Mesafe mandalının sporcu hatası ile düşürülmesi ya da alınamaması durumunda kol 
saatinde olan değer mesafe olarak alınacak, her eksik metre için 1 (bir) metre ceza 
puanı verilecek ve cezalı mesafe hesaplaması ilgi madde’ye göre yapılacaktır.  

f) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 99. Botlar/tekneler ve Sal;  

a) Başlangıç şamandırasının yanına kurulacak uygun büyüklükte bir sal ya da bot 
sporculara yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu platform hakem teknesi 
kıçında mevcut ise burası da kullanılabilir.  

b) Yarışma bölgesi yakınında, yine uygun büyüklükte kurulacak bir sal ya da bot, 
hakemlerin görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda teknik servis ve ilk yardım 
ekibini desteklemek amacıyla hazır bulunmalıdır. 

c) Bu salın ya da teknenin yarışma bölgesinden bağımsız çapalanması gerekmektedir. 

Madde 100. Başhakem ve doktorlar için olan teknenin dışında; 

a) Yarışma bölgesinin yakınında bulundurulacak kürekli 1 (bir) ilk yardım botu, 

b) Ulaşımı sağlayacak en az bir hızlı transfer yapabilen 1 (bir) bot/sürat motoru 
bulunmalı ve her zaman yarışma bölgesine yakın beklemeli, 

c) Sırasını bekleyen sporcular için 1 (bir) tekne, 

d) Asistan ve malzeme desteği için 1 (bir) bot/tekne bulundurulmalıdır.   

Madde 101. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı, performans başlangıç noktasında en fazla 1 (bir) asistan bulundurabilir. 

b) Yarışmacının performansa başlaması ile birlikte asistan yarışma alanını derhal terk 
etmelidir. 

c) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, en fazla 
ısınma alanı içinde yer alacak şekilde konumlanacaktır. Asistanın ilgi yarışma alanına 
girmesi kesinlikle yasaktır. 

d) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 
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e) Baş hakem teknik bir ihtiyaç halinde asistanın yarışma alanına girmesine izin 
verebilir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DEĞİŞKEN AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 102. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir (paletli veya paletsiz). 
Yarışmada teknik toplantıda verilen hedef mesafe ve kritik zaman (acil durum sisteminin 
çalıştırılması için gereken) verilmesi gerekmektedir. 

Madde 103. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 5 (beş) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse). 

Madde 104. İzin verilen malzemeler; 

a) Materyal ve büyüklükte herhangi bir kısıtlama olmadan yine ayağa uygun numarada 
herhangi bir palet kullanılabilir. Yarışmacının yarışma numarası paletin görülen bir 
yerinde yapıştırılmış olacaktır. 

b) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske. Maske gözleri gösterecek şekilde şeffaf olacaktır ve burnu mutlaka 
kapatacaktır. 

c) Burun mandalı. 

d) İçi sıvı dolu özel dalış gözlüğü (Fluid goggle). 

Madde 105. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda sporcu diskalifiye olur. 

c) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

d) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 106. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda palet ve dalış elbisesi üzerine 
sponsordan alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının takım eşofmanlarını ya da 
formalarını giymeleri zorunludur. 

Madde 107. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Oksijen ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, 
CMAS-TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir sürede yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 108. Yarışma alanı; 

a) Yarışma alanı deniz dibinin düz olduğu tercihen kum zeminde mümkünse homojen 
derinliğin bulunduğu bir yer olarak seçilir. 

b) Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

c) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

d) Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey ve dip görüntülerini çekmek 
üzere video kameralar bulundurulacaktır.  

Madde 109. Başlangıç şamandırası;  
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a) Başlangıç şamandırası, yarışmacının dalış öncesi hazırlığını destekleyecek şekilde 
olmalıdır. 

b) Başlangıç şamandırası, esnemeyen halatı dik tutabilecek şekilde yüzer bir platfrom ya 
da tekneye takılmış olmalıdır.  

Madde 110. Hattın sabitlenmesi;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Sistemin dengede olması  sağlanmalıdır ve acil durumda sporcunun hızla dışarıya 
çıkarılmasını sağlayan mekanik acil durum güvenlik sistemi şeklinde tasarlanmalıdır. 

Madde 111. Isınma Bölgesi;  

a) Isınma bölgesi olarak isimlendirilen antrenman alanın, yarışma hattı yakınına 
kurulması gereklidir. 

b) Isınma hattı yarışma hattına benzeyen ancak en fazla 40 (kırk) metre olan bir hattan 
oluşacaktır.  

c) Bu hat için sadece başlangıç noktası sabitlenir ve hat üzerine mesafe işaretleri gerekli 
değildir. 

d) Bu bölge bir bot ve hakem asistanları tarafından desteklenir. 

e) Bu bölge sadece sırası gelmiş (sıralama ve yarışmacılar, yarışma hakemleri 
tarafından düzene sokulacak ve yönlendirilecektir) yarışmacılar ve asistanları (en 
fazla 2 (iki) adet tarafından kullanılabilecektir. 

Madde 112. Performans Hattı;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Hattın her 10 (on) metrede bir teyp ya da kalem ile işaretlenmesi gerekmektedir. 

c) Deniz dibinde, hedef mesafe noktasında, sporcunun hedef derinliğe geldiğinde 
mesafe marker’ını alacağı bir disk bulunmalıdır. Bu diskten önce, sporcunun bağlı 
olduğu lanyard’ı ve ağırlığı durduran bir “stopper” olmalıdır. 

d) Şayet organizasyon mesafe işaret mandalı kullanmama kararı alırsa ağırlık sistemi 
sporcunun hedef derinliğe geldiğinin ölçüleceği (kolundaki derinlik ölçerler ile) şekilde 
ayarlanmalıdır. 

e) Hat, sporcu tarafından deklare edilen hedef derinliğe göre ayarlanabilir olmalıdır. 

f) Hattın yüzey tarafında, başhakemin ya da güvenlik hakemin uyarısı üzerine harekete 
geçirilen manuel ya da otomatik mekanik bir acil durum sistemi olması gerekmektedir. 

g) Kamera çekimi için diğer bir hat ayrıca kurulmalıdır ve bu hattın ana hatta yakınlığı 
sporcuyu rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 

h) Üçüncü bir hat da, güvenlik dalgıçları için referans hattı olarak planlanmalıdır. 

i) Sporcular hatta lanyard ile bağlı olabilir. 

j) Sporcunun kullanacağı ağırlık sistemi sporcunun ağırlığının 2 (iki) katından fazla 
olamaz. 
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Madde 113. Mesafe İşaretleme Mandalı; 

Mesafe işaretleme mandalı kullanılması durumunda; 

a) Her yarışmacının ayrı bir mesafe işaretleyicisi olacaktır. 

b) Yarışmacının kolunda 2 (iki) adet derinlik ölçer saat/bilgisayar olacaktır. 

c) Yarışmacıya, bir yüzünde kendi resmi numarasını taşıyan, diğer yüzünde dip 
hakeminin mesafe yazabileceği ortalama 5x10 cm büyüklüğünde bir mantar 
(opsiyonel) ve numara tabelasına bağlı bir mandal verilmelidir. 

Veya organizasyona göre mesafe işareti velcro (cırt cırt) malzemeden 
yapılabilecektir. 

d) Yarışma mesafe işareti sporcu tarafından hedef mesafedeki disk’ten mutlaka alınıp 
yüzey hakemine verilecektir. 

e) Mesafe mandalının sporcu hatası ile düşürülmesi ya da alınamaması durumunda kol 
saatinde olan değer mesafe olarak alınacak, her eksik metre için 1 (bir) metre ceza 
puanı verilecek ve cezalı mesafe hesaplaması ilgi madde’ye göre yapılacaktır.  

f) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

g) Şayet organizasyon mesafe işaret mandalı kullanmama kararı alırsa ağırlık sistemi 
sporcunun hedef derinliğe geldiğinin ölçüleceği (kolundaki derinlik ölçerler ile) şekilde 
ayarlanmalıdır. 

Madde 114. Botlar/tekneler ve Sal;  

d) Başlangıç şamandırasının yanına kurulacak uygun büyüklükte bir sal ya da bot 
sporculara yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu platform hakem teknesi 
kıçında mevcut ise burası da kullanılabilir.  

e) Yarışma bölgesi yakınında, yine uygun büyüklükte kurulacak bir sal ya da bot, 
hakemlerin görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda teknik servis ve ilk yardım 
ekibini desteklemek amacıyla hazır bulunmalıdır. 

f) Bu salın ya da teknenin yarışma bölgesinden bağımsız çapalanması gerekmektedir. 

Madde 115. Başhakem ve doktorlar için olan teknenin dışında; 

e) Yarışma bölgesinin yakınında bulundurulacak kürekli 1 (bir) ilk yardım botu, 

f) Ulaşımı sağlayacak en az bir hızlı transfer yapabilen 1 (bir) bot/sürat motoru 
bulunmalı ve her zaman yarışma bölgesine yakın beklemeli, 

g) Sırasını bekleyen sporcular için 1 (bir) tekne, 

h) Asistan ve malzeme desteği için 1 (bir) bot/tekne bulundurulmalıdır.   

Madde 116. Yarışmacı Asistanları;  

f) Yarışmacı, ısınma alanında ve performans başlangıç noktasında en fazla 1 (bir) 
asistan bulundurabilir. 

g) Yarışmacının performansa başlaması ile birlikte asistan yarışma alanını derhal terk 
etmelidir. 
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h) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, en fazla 
ısınma alanı içinde yer alacak şekilde konumlanacaktır. Asistanın ilgi yarışma alanına 
girmesi kesinlikle yasaktır. 

i) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 

j) Baş hakem teknik bir ihtiyaç halinde asistanın yarışma alanına girmesine izin 
verebilir. 
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ALTINCI BÖLÜM 

İP DESTEKL İ APNEA YARIŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 117. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir (paletsiz). Yarışmada 
teknik toplantıda verilen hedef mesafe ve kritik zaman (acil durum sisteminin 
çalıştırılması için gereken) verilmesi gerekmektedir. 

Madde 118. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 5 (beş) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse). 

Madde 119. İzin verilen malzemeler; 

a) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske. Maske gözleri gösterecek şekilde şeffaf olacaktır ve burnu mutlaka 
kapatacaktır. 

b) Burun mandalı. 

c) İçi sıvı dolu özel dalış gözlüğü (Fluid goggle). 

Madde 120. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı isterse elbisesi üstünde kendisine ait sınırsız ağırlık kullanabilir. Ancak bu 
durumda bu ağırlığın acil durumda çabuk çıkartma mekanizması olması zorunludur 
ve sporcu bu ağırlığı performansının tamamında üstünde taşımak zorundadır. 

c) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda sporcu diskalifiye olur. 

d) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

e) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 121. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda dalış elbisesi üzerine sponsordan 
alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının takım eşofmanlarını ya da 
formalarını giymeleri zorunludur. 

Madde 122. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Oksijen ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, 
CMAS-TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir sürede yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 123. Yarışma alanı; 

a) Yarışma alanı deniz dibinin düz olduğu tercihen kum zeminde mümkünse homojen 
derinliğin bulunduğu bir yer olarak seçilir. 

b) Bölge uygun şamandıralar ile işaretlenmelidir. 

c) Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

d) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

e) Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey ve dip görüntülerini çekmek 
üzere video kameralar bulundurulacaktır.  
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Madde 124. Başlangıç şamandırası;  

a) Başlangıç şamandırası, yarışmacının dalış öncesi hazırlığını destekleyecek şekilde 
olmalıdır. 

b) Başlangıç şamandırası, esnemeyen halatı dik tutabilecek şekilde yüzer bir platfrom ya 
da tekneye takılmış olmalıdır.  

Madde 125. Hattın sabitlenmesi;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Sistemin dengede olması  sağlanmalıdır ve acil durumda sporcunun hızla dışarıya 
çıkarılmasını sağlayan mekanik acil durum güvenlik sistemi şeklinde tasarlanmalıdır. 

Madde 126. Isınma Bölgesi;  

a) Isınma bölgesi olarak isimlendirilen antrenman alanın, yarışma hattı yakınına 
kurulması gereklidir. 

b) Isınma hattı yarışma hattına benzeyen ancak en fazla 40 (kırk) metre olan bir hattan 
oluşacaktır.  

c) Bu hat için sadece başlangıç noktası sabitlenir ve hat üzerine mesafe işaretleri gerekli 
değildir. 

d) Bu bölge bir bot ve hakem asistanları tarafından desteklenir. 

e) Bu bölge sadece sırası gelmiş (sıralama ve yarışmacılar, yarışma hakemleri 
tarafından düzene sokulacak ve yönlendirilecektir) yarışmacılar ve asistanları (en 
fazla 2 (iki) adet) tarafından kullanılabilecektir. 

Madde 127. Performans Hattı;  

a) Dikey hat, fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda akıntıya 
karşı dik durmayı sağlayacak yeterli seviye de ağırlık bulunan bir sistem olacaktır. 

b) Hattın her 10 (on) metrede bir teyp ya da kalem ile işaretlenmesi gerekmektedir. 

c) Deniz dibinde, hedef mesafe noktasında, sporcunun hedef derinliğe geldiğinde 
mesafe marker’ını alacağı bir disk bulunmalıdır. Bu diskten önce, sporcunun bağlı 
olduğu lanyard’ı durduran bir “stoper” olmalıdır. 

d) Hat, sporcu tarafından deklare edilen hedef derinliğe göre ayarlanabilir olmalıdır. 

e) Hattın yüzey tarafında, başhakemin ya da güvenlik hakemin uyarısı üzerine harekete 
geçirilen manuel ya da otomatik mekanik bir acil durum sistemi olması gerekmektedir. 

f) Kamera çekimi için diğer bir hat ayrıca kurulmalıdır ve bu hattın ana hatta yakınlığı 
sporcuyu rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 

g) Üçüncü bir hat da, güvenlik dalgıçları için referans hattı olarak planlanmalıdır. 

h) Sporcular hatta lanyard ile bağlı olmalıdır. 
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Madde 128. Mesafe İşaretleme Mandalı; 

a) Her yarışmacının ayrı bir mesafe işaretleyicisi olacaktır. 

b) Yarışmacının kolunda kalibre edilmiş 2 (iki) adet derinlik ölçer saat/bilgisayar 
olacaktır. 

c) Yarışmacıya, bir yüzünde kendi resmi numarasını taşıyan, diğer yüzünde dip 
hakeminin mesafe yazabileceği ortalama 5x10 cm büyüklüğünde bir mantar 
(opsiyonel) ve numara tabelasına bağlı bir mandal verilmelidir. 

Veya organizasyona göre mesafe işareti velcro (cırt cırt) malzemeden 
yapılabilecektir. 

d) Yarışma mesafe işareti sporcu tarafından hedef mesafedeki disk’ten mutlaka alınıp 
yüzey hakemine verilecektir. 

e) Mesafe mandalının sporcu hatası ile düşürülmesi ya da alınamaması durumunda kol 
saatinde olan değer mesafe olarak alınacak, her eksik metre için 1 (bir) metre ceza 
puanı verilecek ve cezalı mesafe hesaplaması ilgili madde’ye göre yapılacaktır.  

f) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 129. Botlar/tekneler ve Sal;  

a) Başlangıç şamandırasının yanına kurulacak uygun büyüklükte bir sal ya da bot 
sporculara yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu platform hakem teknesi 
kıçında mevcut ise burası da kullanılabilir.  

b) Yarışma bölgesi yakınında, yine uygun büyüklükte kurulacak bir sal ya da bot, 
hakemlerin görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda teknik servis ve ilk yardım 
ekibini desteklemek amacıyla hazır bulunmalıdır. 

c) Bu salın ya da teknenin yarışma bölgesinden bağımsız çapalanması gerekmektedir. 

Madde 130. Başhakem ve doktorlar için olan teknenin dışında; 

a) Yarışma bölgesinin yakınında bulundurulacak kürekli 1 (bir) ilk yardım botu, 

b) Ulaşımı sağlayacak en az bir hızlı transfer yapabilen 1 (bir) bot/sürat motoru 
bulunmalı ve her zaman yarışma bölgesine yakın beklemeli, 

c) Sırasını bekleyen sporcular için 1 (bir) tekne, 

d) Asistan ve malzeme desteği için 1 (bir) bot/tekne bulundurulmalıdır.   

Madde 131. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı, performans başlangıç noktasında en fazla 1 (bir) asistan bulundurabilir. 

b) Yarışmacının performansa başlaması ile birlikte asistan yarışma alanını derhal terk 
etmelidir. 

c) Yarışmacının performansı süresince yarışmacıyı destekleyecek olan asistan, en fazla 
ısınma alanı içinde yer alacak şekilde konumlanacaktır. Asistanın ilgi yarışma alanına 
girmesi kesinlikle yasaktır. 
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d) Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı diskalifiye 
olacaktır. 

e) Baş hakem teknik bir ihtiyaç halinde asistanın yarışma alanına girmesine izin 
verebilir. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SKANDALOPETRA APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 132. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir. Erkekler için hedef 
derinlik 30 (otuz) metre bayanlar için 20 (yirmi) metredir. 

Madde 133. İlgi maddede ihlalin “penaltı” olarak belirtilmesi halinde 5 (beş) metre ceza puanı 
uygulanır (ayrıca bir ceza puanı belirtilmemişse) ve bu zamana çevrilerek uygulanır. 

Madde 134. Bu disiplin takımlar yarışması olup her bir takım 2 (iki) sporcudan oluşur ve 
toplam takım puanı her iki sporcunun yaptığı zaman performansının toplamından oluşur. 

Madde 135. Her kulüp en fazla 3’er (üç) takım ile yarışmaya katılabilir, ancak bu rakamlar 
yarışma talimatnamesinde değiştirilebilir. 

Madde 136. İzin verilen malzemeler; 

a) Yüzeyde ip çeken sporcu için eldiven. 

b) Burun mandalı. 

c) İçi sıvı dolu özel dalış gözlüğü (Fluid goggle). 

d) Sporcular organizasyonun ya da kendi getirdiği skandalopetra taşı dışında dışında ek 
bir ağırlık kullanılamaz.  

Madde 137. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda sponsordan alınacak reklamların 
yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının takım eşofmanlarını ya da 
formalarını giymeleri zorunludur. 

Madde 138. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Oksijen ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, 
CMAS-TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir sürede yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 139. Yarışma alanı; 

a) Yarışma alanı deniz dibinin düz olduğu tercihen kum zeminde mümkünse homojen 
derinliğin bulunduğu bir yer olarak seçilir. 

b) Yarışma alanı uygun şamandıralar ile tanımlanmış olmalıdır. 

c) Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

d) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

e) Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey ve dip görüntülerini çekmek 
üzere video kameralar bulundurulacaktır.  

Madde 140. Başlangıç platformu;  

a) Başlangıç paltformu, yarışmacının dalış öncesi hazırlığını destekleyecek şekilde 
olmalıdır. 

b) Başlangıç platformu, sabit bir şekilde tonozlanmış yüzer bir platfrom ya da tekne 
olmalıdır.  

c) Platformun su yüzeyinden yüksekliği 50 (elli) cm’den fazla olmamalıdır. 
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d) Uygun yer olması halinde platform üzeirnde birden fazla yarışma alanı 
yapılabilecektir. 

Madde 141. Isınma Bölgesi;  

a) Isınma bölgesi olarak isimlendirilen antrenman alanın, yarışma hattı yakınına 
kurulması gereklidir. 

b) Bu bölge bir bot ve hakem asistanları tarafından desteklenir. 

c) Bu bölge sadece sırası gelmiş (sıralama ve yarışmacılar, yarışma hakemleri 
tarafından düzene sokulacak ve yönlendirilecektir) yarışmacılar ve asistanları (en 
fazla 2 (iki) adet tarafından kullanılabilecektir. 

Madde 142. Yarışma İpi;  

a) Yarışma ipi fabrikasyon esnetilmiş (spektra) malzemeden oluşan ve ucunda 
skandalopetra taşının bağlanacağı uygun mesafe işaretlemeleri yapılmış bir ip olup 
organizasyon tarafından sağlanacaktır.  

b) Yarışma ipi hedef mesafeden 5 (beş) metre uzun olmalı ve her 5 (beş) metrede bir 
teyp ya da kalem ile işaretlenmesi gerekmektedir. 

c) Yarışma ipinin çapı 8-12 mm arasında olmalıdır. 

d) Yarışma ipi bir ucu platforma sabitlenmelidir. 

e) Kamera çekimi için diğer bir hat ayrıca kurulmalıdır ve bu hattın ana hatta yakınlığı 
sporcuyu rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. 

f) Üçüncü bir hatta, güvenlik dalgıçları için referans hattı olarak planlanmalıdır. 

g) Sporcu yarışma ipine lanyard ile bağlanmalıdır. 

Madde 143. Skandalopetra Taşı; 

a) Sporcular aşağıdaki koşullarda hazırlanan Skandalopetra taşlarını kullanabilirler. 

b) Skandalopetra taşı, mermer ya da granitten yapılmalı ve üst ortasında ipin 
bağlanacağı 14 (ondört) mm çapında bir delik olmalıdır. 

c) Skandalopetra taşı 6-8-10-12-14 kg ağırlıklarında olabilir. 

d) Skandalopetra taşı performans öncesi başhakem tarafından onaylanmalıdır. 

Madde 144. Botlar/tekneler ve Sal;  

a) Başlangıç şamandırasının yanına kurulacak uygun büyüklükte bir sal ya da bot 
sporculara yardımcı olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu platform hakem teknesi 
kıçında mevcut ise burası da kullanılabilir.  

b) Yarışma bölgesi yakınında, yine uygun büyüklükte kurulacak bir sal ya da bot, 
hakemlerin görevlerini yerine getirmeleri ve aynı zamanda teknik servis ve ilk yardım 
ekibini desteklemek amacıyla hazır bulundurulabilir. 

c) Bu salın ya da teknenin yarışma bölgesinden bağımsız çapalanması gerekmektedir. 
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Madde 145. Başhakem ve doktorlar için olan teknenin dışında; 

a) Yarışma bölgesinin yakınında bulundurulacak kürekli 1 (bir) ilk yardım botu, 

b) Ulaşımı sağlayacak en az bir hızlı transfer yapabilen 1 (bir) bot/sürat motoru 
bulunmalı ve her zaman yarışma bölgesine yakın beklemeli, 

c) Sırasını bekleyen sporcular için 1 (bir) tekne, 

d) Asistan ve malzeme desteği için 1 (bir) bot/tekne bulundurulmalıdır.   

Madde 146. Derinlik Ölçümü;  

a) Yarışmacılar 2 (iki) adet derinlik ölçeri kollarına takacaktır.  

b) Derinlik ölçerler başhakem tarafından onaylanmalıdır. 

c) Ölçüm için derinlik ölçerin kullanımı ihtiyacı olması halinde en derin ölçülen değer baz 
alınacaktır. 

Madde 147. Yarışmacı Asistanları;  

d) Yarışmacılar 2 (iki)‘şer kişilik takımlardan oluşmaktadır. 

e) Bu 2 (iki) kişi birbirlerine yardımcı olacaklardır. 

f) Başhakem teknik bir ihtiyaç halinde ek bir asistanın yarışma alanına girmesine izin 
verebilir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

HIZ-DAYANIKLILIK APNEA YARI ŞMASI GENEL KURALLARI 

Madde 148. Resmi yarışmalar erkek ve kadınlar için düzenlenecektir.  

Madde 149. Takım puanlaması yarışma talimatnamesinde detaylı olarak açıklandığı 
şekildedir. 

Madde 150. Hız Apnea’da 50 metrelik havuzda 2x50 (İki x Elli) metre, Dayanıklılık Apnea’da 
50 metrelik havuzda 16x50 (Onaltı x Elli) metre ve 1.4 (bir nokta dört) metre derinlik 
altındaki havuzlarda dinamik apnea serbest dalış yarışması yapılamaz. 

Madde 151. İzin verilen malzemeler; 

a) Materyal ve büyüklükte herhangi bir kısıtlama olmadan yine ayağa uygun numarada 
herhangi bir palet kullanılabilir. Yarışmacının yarışma numarası paletin görülen bir 
yerinde yapıştırılmış olacaktır. 

b) Su altında daha iyi bir görüş sağlaması ve gözleri koruması için kullanılacak bir 
maske ya da gözlük/goggle. Maske veya gözlük gözleri gösterecek şekilde şeffaf 
olacaktır. 

c) Burun mandalı. 

Madde 152. Diğer malzemeler; 

a) Neopren dalış elbisesi kullanılabilir.  

b) Yarışmacı elbisesinin üstünde veya vücudunun herhangi bir yerinde, görünecek 
şekilde olmak kaydı ile ağırlık kullanabilir. Ancak bu durumda bu ağırlığın acil 
durumda çabuk çıkartma mekanizması olması zorunludur ve yarışmacı 
performansının tamamında bu ağırlığı taşımak zorundadır.  

c) Elbisenin altında gizli ağırlık bulundurulması durumunda yarışmacıya diskalifiye 
uygulanır. 

d) Yarışmacılar dalışı engellemeyen uygun spor üniformalarına sahip olabilirler. 

e) Burada tanımlı olmayan farklı bir malzeme veya dalışı destekleyecek bir alet 
kullanılması Başhakemin onayına tabidir. 

Madde 153. Tüm yarışmalar ve ulusal şampiyonluklarda palet ve dalış elbisesi üzerine 
sponsordan alınacak reklamların yapılmasında bir sınır ve sakınca yoktur. 

Ancak, ödül töreni sırasında sporcuların takımlarının eşofmanlarını ya da formalarını 
giymeleri zorunludur. 

Madde 154. Yarışma öncesi ya da esnasında saf oksijen kullanımı kesinlikle yasaktır. 
Oksijen ya da karışım gaz kullanan yarışmacı derhal yarışmadan diskalifiye edilecek, 
CMAS-TSSF disiplin cezaları kapsamında cezalandırılacak ve prosedürler kapsamında 
tanımlanmış bir süre de yarışmalardan uzaklaştırılacaktır. 

Madde 155. Yarışma süresince yarışmacıların performans/yüzey görüntülerini çekmek üzere 
en az 1 (bir) adet video kamera bulundurulacaktır. Mümkün olması durumunda su altı 
çekimi için ayrıca en az 1 (bir) video kamera bulundurulabilecektir. 

Madde 156. Yarışma alanı; 
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a) Hız ve Dayanıklılık Apnea’da (paletsiz-paletli) 25 (Yirmibeş) ve 50 (Elli) metre 
uzunlukta, en az 6 (altı) kulvardan oluşan ve derinliği en az 1.4 (bir nokta dört) metre 
olan bir yüzme havuzudur.  

b) TSSF tarafından belirlenmiş ve atanmış Başhakem bu ölçüleri onaylayacaktır. 

c) Aynı havuz içerisinde 4 (dört) ayrı yarışma alanı düzenlenebilir ancak bu durumda 
minimumda bu maddelerdeki tanımlı koşullar sağlanmalıdır ve kulvar sayısı en az 8 
(sekiz) olmalıdır. 

d) Başlangıç hakemi sözlü uyarıları duyurmak için mikrofon/megafon bulundurmalıdır. 

e) Yarışma alanına en yakın olan yedin ve sekizinci kulvarlar, bir sonraki yarışmacının 
hazırlanma ve bekleme kulvarıdır, bu kulvara sırası gelen yarışmacıdan başkası 
giremez.  

f) Havuz dibinde, yarışma kulvarında, başlangıç ve dönüş noktası tanımlanmış bir hat 
çizilmelidir. Başlangıç noktası (“T” işareti) ile duvar arasında 2 (iki) metre mesafe 
olmalıdır.  

g) Havuzun orta noktası 25’nci metresinde mesafeyi belirleyici bir şerit/çizgi olmalıdır. 

h) Mesafe ölçümü sporcunun solunum yollarının sudan çıktığı yerden laser metre ile 
yapılabilecektir. Laser metrenin mesafe algılaması için kullanılacak reflektör uygun 
ölçülerde olmalıdır. 

i) Yarışmacının performansını ölçmek için kullanılabilecek her türlü elektronik v.b. diğer 
alternatif sistemler yarışmadan önce Başhakem tarafından onaylanmak kaydı ile 
kullanılabilecektir. 

Madde 157. Isınma Bölgesi;   

a) “Isınma bölgesi” olarak isimlendirilen antrenman alanı, yarışma hattı yakınında yer 
alan toplam 2 (iki) kulvardan oluşmaktadır.  

b) Isınma bölgesi yine kulvar hatları ile tanımlandırılır. 

Madde 158. Bu bölge hakem asistanları tarafından desteklenir. 

Madde 159. Yarışmacı Asistanları;  

a) Yarışmacı ısınma alanında en fazla 1 (bir) asistan bulundurabilir.  

b) Bu asistan bölgeyi performansa 3 dakika kala terkedecektir ve havuz kenarında ve 
hakemler, güvenlik ve doktorlardan uzak bir noktada yer alacaktır. Asistanın havuza 
girmesi kesinlikle yasaktır. 

c) Başhakemin izni ile özel bir teknik ihtiyaç halinde asistan yarışma alanına girebilir. 

Madde 160. Yukarıdaki kurallara uymayan asistan(lar) olması durumunda yarışmacı 
diskalifiye olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

HAKEM KURALLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜP APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 161. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse,  
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 162. TSSF Hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Dip hakemi ve asistanları, 

d) Bir yüzey hakemi ve asistanları, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Serbest dalış güvenlik dalgıçları, 

g) Teknik ve güvenlik için bir hakem, 

h) Ana sekreter, 

i) Tıbbi asistanlar, 

j) Diğer asistanlardan oluşur.  

Başhakem  

Madde 163. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. Başhakem 
görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar kapsayan 
direktifler vermelidir. 

Madde 164. Görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik dalıcılarının güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 
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h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 

Madde 165. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 166. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 167. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 168. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 169. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu sebebiyle ya da yarışma 
alanındaki kötü hava koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da 
durdurma hakkı vardır. 

Madde 170. Başhakem, yarışmacının kuralları ihlal ettiğini şahsen ya da diğer hakemler 
tarafından tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 171. Yarışma alanından sorumlu hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 172. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 173. Performansını tamamlayan sporcunun yarışma sonunda yüzeye dip hakemi 
tarafından gönderilen mesafe belirleme mandalını yüzey hakeminin asistanından alarak 
dereceyi kayıt eder, ardından asistanına verir.  

Madde 174. Diğer hakemlerden gelen notları kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 175. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 176. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 177. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 
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Dip Hakemleri  

Madde 178. CMAS-TSSF standartlarında SCUBA malzemesi kullanarak dipte görev yapar.  

Madde 179. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dipte; başlangıç noktasındaki (0,30 
metre-otuz santimetre-çapındaki) plakaya dokunup dokunmadığını ve karenin 
köşelerinden dönüşlerinin doğruluğunu kontrol eder. 

Madde 180. Performansı sonunda, dalıcı yüzeye çıktığı zaman ve yarışı bitirdiğinde, yüzey 
hakemine yarışmacının doğru yarışıp yarışmadığını bildirmelidir (bunun için şamandıralar 
kullanır); 

Eğer hata yoksa:     Beyaz şamandıra 

Eğer hata varsa :     Kırmızı şamandıra 

gösterilir. 

Madde 181. Yarışmacının yaptığı performansın mesafesini, yarışma hattına sabitlediği 
mandalı baz alarak hassas bir biçimde ölçer, ön yüzeyine ölçümü yapılmış mesafeyi 
yazarak yüzeye, yüzey hakemine gönderir.  

Madde 182. Eğer kırmızı şamandıra gösterdiyse yüzeye çıktığında bir yarışma raporu 
imzalamalıdır. 

Madde 183. Hakemde olması gerekenler; 

a) Dipte santimetre olarak mesafe ölçümü yapabilecek bir metre, 

b) Yarışmacının yaptığı performansın mesafesini, batonun ön yüzeyine yazmak için bir 
kalem ve tabela, 

c) Dalış elbisesi ve malzemeleri. 

Madde 184. Dip hakemi denetleme fonksiyonlarına sahip asistanları ile işbirliği yaparak 
çalışır. 

Madde 185. Dip hakemi ve asistanları dipte max 10 (on) metre’de SCUBA kurallarına uygun 
sürede kalır. 

Madde 186. Yarışma süresi öngörülen zamanı aşarsa dip hakemi ve asistanları değiştirilir. 

Madde 187. Yarışma alanından sorumlu olan hakem yarışmayı geçici olarak durdurur, yeni 
hakemi ve asistanları görevlendirir. 

Yüzey Hakemi  

Madde 188. Yüzey hakemi, yarışma boyunca yarışmacıyı gözler.  

Madde 189. Yukarı çıkış esnasında yüzey hakemi, yarışmacının yüzeye çıkış noktasını bir 
kolunu esneterek işaret eder. 

Madde 190. Yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının önüne geçerek ilk 5 (beş) saniye 
süresinde iki elini kafasının üstünde çarpraz bağlar ve yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) 
saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine verilen şamandıraya 
tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0)  saniye içerisinde yüzey 
hakeminin başına eliyle dokunan yarışmacının bu zamanlamasını kendisi ya da asistanı 
aracılığı ile başlatır ve yüksek sesle yarışmacıya kendisi ya da asistanı seslenir. İkinci 5 
(beş) saniye içerisinde iki elini yukarı doğru açar ve kafasına eliyle dokunan yarışmacının 
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sonraki 15 (onbeş) saniye içinde protokolü tamamlamasını gözlemler ve protokol tamam 
ise yarışmacıyı geçici olarak onaylar. 

Madde 191. Dip hakemi ya da asistanı tarafından yüzeye gönderilen ve yarışmacının 
performans mesafesini yazan batonu alır ve asistanı aracılığı ile yarışma alanından 
sorumlu hakeme iletir. 

Madde 192. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 193. Bir hakem olarak görevini yüzeyde ve serbest dalış yaparak yerine getirir. 

Madde 194. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 195. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Madde 196. Başlama şamandırasında anons edilen geri sayımı kurallara uygun olarak 
yarışmacıya/asistana bildirirek destek olur. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 197. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 198. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelikle sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara kendi numaraları yazılı batonlarını verir 
ve yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 199. Yarışmacıları antrenman zamanında ve bottayken kontrol eder. 

Serbest Dalı ş Güvenlik Dalgıçları  

Madde 200. Yarışmada aynı anda en az 4 (dört) adet serbest dalış güvenlik dalgıcı 
bulunacaktır. 

Madde 201. Bu dalgıçlar sporcuyu tehlike anında karşılayabilecektir. 

Madde 202. Bu dalgıçlar yeterli serbest dalış bilgi, beceri ve kondisyonuna sahip olacaktır. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 203. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 204. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 205. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 206. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan botlardan, ilk yardım dalıcılarından ve telsiz sisteminden 
sorumludur. 

Madde 207. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 
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Ana Sekreter  

Madde 208. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 209. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 210. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 211. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 212. İlgili platform ve sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 213. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 214. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 215. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 216. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 217. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 218. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 219. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 

a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan sorumlu, her zaman yarışma alanında 
bulundurulmalıdır. Emrine bir bot verilecektir. 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans karada 
bulundurulur. 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

d) Hiperbarik merkezi olaydan haberdar edilmeli ve ilk yardım için hazır bulunduğunu 
belirtmelidir. 

e) Olasıysa bir ilk yardım helikopteri de bulundurulmalıdır. 

Madde 220. Botta bulunan ilk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 
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Asistanlar  

Madde 221. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 222. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarının merkezinde bulunan ilk yardım botlarında, 

b) Karaya taşımacılık yapan hızlı botta, 

c) Isınma hakeminin emrinde yarışmacıların beklediği botta, 

d) Yarışmayı tamamlayan yarışmacının performans mesafe batonunu alan yüzey 
hakemine yardımcı olacak şekilde, 

e) Yarışma alanından sorumlu hakem yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde, 

f) Yarışma alanında kullanılacak bot kaptanları olarak görev alacak şekilde, 

g) Olası bir durumda ilk yardım botlarının hızlı bakımından sorumlu olacak bir şekilde, 

h) Dolum istasyonlarında ve farklı servislerde görev alır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİNAMİK APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 223. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse, 
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 224. TSSF,   hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Yüzey hakemi ve asistanları, 

d) Isınma alanı için bir hakem, 

e) Teknik ve güvenlik için bir hakem ve asistanları, 

f) Ana sekreter, 

g) Tıbbi asistanlar, 

h) Diğer asistanlardan oluşur. 

Başhakem  

Madde 225. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Madde 226. Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. 
Başhakem görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar 
kapsayan direktifler vermelidir. 

Madde 227. Başhakemin görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik görevlilerinin güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 
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Madde 228. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 229. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 230. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 231. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 232. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu ya da yarışma alanındaki olumsuz 
koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da durdurma hakkı vardır. 

Madde 233. Başhakem, bir yarışmacının kuralları ihlal ettiğini sahsen ya da diğer hakemler 
yardımıyla tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 234. Yarışma Alanından Sorumlu Hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 235. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 236. Performansını tamamlayan yarışmacının yarışma sonunda ölçülen mesafesini 
yüzey hakeminin asistanından alarak dereceyi kayıt eder.  

Madde 237. Diğer hakemlerden gelen notları, kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 238. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 239. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 240. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Yüzey Hakemleri  

Madde 241. Yüzey hakemi, yarışma boyunca sporcuları gözler.  

Madde 242. Yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) saniye 
sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine verilen şamandıraya, kulvara 
ya da duvara tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0)  saniye 
içerisinde asistan hakeminin uzattığı OK diskine eliyle dokunması ve sonraki 15 (onbeş) 
saniyede de yarışmacının protokolü tamamlamasını kendisi ya da asistanı aracılığı ile 
izler ve kurallar dahiline OK işlemi yapan yarışmacıyı geçici olarak onaylar. 
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Madde 243. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dönüşlerde; havuz duvarına dokunup 
dokunmadığının doğruluğunu kontrol eder. 

Madde 244. Performansı sonunda, dalıcı yüzeye çıktığı zaman ve yarışı bitirdiğinde, yüzey 
hakemine yarışmacının doğru yarışıp yarışmadığını bildirmelidir (bunun için el işaretleri 
kullanır); 

Eğer hata yoksa:     Başhakemle anlaşılan bir işaret 

Eğer hata varsa :     Başhakemle anlaşılan bir işaret 

gösterilir. 

Madde 245. Yarışmacının yaptığı performansın mesafesini, yarışma hattına bıraktığı mesafe 
belirleme ağırlığını baz alarak hassas bir biçimde ölçer ya da laser metre ile ölçülmesini 
sağlar ve ölçümü yapılmış mesafeyi yazarak ya da yazılmasını sağlayarak ilgili hakeme 
söyler.  

Madde 246. Eğer hatalı yarışma işareti gösterdiyse yüzeye çıktığında bir yarışma raporu 
imzalamalıdır. 

Madde 247. Hakemde olması gerekenler; 

a) Havuz kenarında santimetre olarak mesafe ölçümü yapabilecek metre (eğer dipte 
çelik metre kurulmamışsa) ya da laser metre ölçümü için gerekli cihaz ve reflektör 
panel, 

b) Gerekli görürse bir dalış elbisesi ve malzemeleri.  

Madde 248. Yüzey hakemi denetleme fonksiyonlarına sahip asistanı ile işbirliği yaparak 
çalışır. 

Madde 249. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 250. Bir hakem olarak görevini yüzeyde ve serbest dalış yaparak yerine getirir. 

Madde 251. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 252. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 253. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 254. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelik sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara mesafe tanımlama ağırlığını verir ve 
yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 255. Yarışmacıları antrenman zamanında ve kenarda ya da suda kontrol eder. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 256. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 257. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 
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Madde 258. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 259. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan güvenlik malzemesinden, güvenlik dalgıçlarından ve telsiz 
sisteminden sorumludur. 

Madde 260. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 261. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 262. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 263. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 264. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 265. İlgili platform ve final düzeyindeki sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 266. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 267. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 268. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 269. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 270. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 271. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 272. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 

a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan tıbbi olarak sorumludur ve her zaman 
yarışma alanında bulundurulmalıdır, 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans yakında 
bulundurulur, 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

İlk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 
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c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 273. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 274. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarında, havuz kenarında,  

b) Yarışmayı tamamlayan sporcunun performans mesafe bilgisini alan yüzey hakemine 
yardımcı olacak şekilde, 

c) Yarışma alanından sorumlu hakeme yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde 
görev alırlar. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

STATİK APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 275. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse, 
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 276. TSSF, hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Başlangıç hakemi, 

d) Yüzey/zaman tutucu hakemler, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Teknik ve güvenlik için bir hakem ve asistanları, 

g) Ana sekreter, 

h) Tıbbi asistanlar, 

i) Diğer asistanlardan oluşur. 

Başhakem  

Madde 277. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Madde 278. Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. 
Başhakem görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar 
kapsayan direktifler vermelidir. 

Madde 279. Başhakemin görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik görevlilerinin güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 
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Madde 280. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 281. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 282. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 283. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 284. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu ya da yarışma alanındaki olumsuz 
koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da durdurma hakkı vardır. 

Madde 285. Başhakem, bir yarışmacının kuralları ihlal ettiğini sahsen ya da diğer hakemler 
yardımıyla tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 286. Yarışma Alanından Sorumlu Hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 287. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 288. Performansını tamamlayan yarışmacının yarışma sonunda ölçülen zamanı 
yüzey hakeminin asistanından alarak dereceyi kayıt eder.  

Madde 289. Diğer hakemlerden gelen notları, kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 290. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 291. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 292. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Başlangıç Hakemi  

Madde 293. Baş hakemden onay aldıktan sonra yarışmanın başlama yetkisini alır. 

Madde 294. Kurallara uymayan ya da uymayı reddeden sporcuyu baş hakeme rapor eder. 

Madde 295. Performansa başlamanın doğru olup olmadığını kontrol eder, uygunsuz halde 
performansı iptal eder. 

Madde 296. Kendisine tanımlı alan içerisinde, sporcunun performans öncesi genel başlama 
zamanını/süreleri tutar ve yarışma boyunca sporcuları gözler.  
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Zaman Tutucu Hakemler  

Madde 297. Baş hakem tarafından onaylanan kronometreler ile resmi performans zamanını 
tutarlar. 

Madde 298. Sporcunun solunum yollarını suya sokması ile zamanı başlatır, solunum 
yolunun yüzeye çıkması ile zamanı durdurur ve kaydederler. 

Madde 299. Başlangıç ya da başhakem saatleri sıfırlamayı söylediğinde, sıfırlama yaparlar. 

Madde 300. Her bir yarışmacı için 1-3 arasında zaman tutucu hakem olur. Baş zaman 
tutucu, tüm hakemlerin zamanını kaydeder. 

Madde 301. Bu hakemlerden birisi sporcunun “kontrol zamanlarını” da tutar ve ilgili 
zamanlarda gereken uyarıyı yapar. 

Madde 302. Bu hakemlerden birisi, yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının yüzeye 
çıkarak ve ilk 5 (beş) saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine 
verilen şamandıraya, kulvara ya da duvara tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) 
(5, 4, 3, 2, 1, 0)  saniye içerisinde asistan hakeminin uzattığı OK diskine eliyle dokunması 
ve sonraki 15 (onbeş) saniyede de yarışmacının protokolü tamamlamasını kendisi ya da 
asistanı aracılığı ile izler ve kurallar dahiline OK işlemi yapan yarışmacıyı geçici olarak 
onaylar. 

Madde 303. Eğer hatalı yarışma işareti gösterdiyse yüzeye çıktığında bir yarışma raporu 
imzalamalıdır. 

Yüzey Hakemi  

Madde 304. Yüzey hakemi  sporcu ile beraber su içerisinde yer tutar. 

Madde 305. Yüzey hakemi denetleme fonksiyonlarına sahip asistanı ile işbirliği yaparak 
çalışır. 

Madde 306. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 307. Zaman tutucu hakem ile uyum içerisinde ilgili madde’de tanımlı “kontrol 
zamanlarında” sporcunun işaret vermesini sağlar. 

Madde 308. 2. kez işaret kuralına uymayan sporcuyu derhal su üstüne çıkartır ve 
nefeslenmesini sağlar. 

Madde 309. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 310. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 311. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 312. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelik sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara mesafe tanımlama ağırlığını verir ve 
yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 313. Yarışmacıları antrenman zamanında ve kenarda ya da suda kontrol eder. 
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Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 314. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 315. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 316. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 317. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan güvenlik malzemesinden, güvenlik dalgıçlarından ve telsiz 
sisteminden sorumludur. 

Madde 318. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 319. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 320. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 321. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 322. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 323. İlgili platform ve final düzeyindeki sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 324. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 325. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 326. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 327. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 328. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 329. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 330. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 

a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan tıbbi olarak sorumludur ve her zaman 
yarışma alanında bulundurulmalıdır, 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans yakında 
bulundurulur, 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 
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İlk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 331. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 332. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarında, havuz kenarında,  

b) Yarışmayı tamamlayan sporcunun performans mesafe bilgisini alan yüzey hakemine 
yardımcı olacak şekilde, 

c) Yarışma alanından sorumlu hakeme yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde 
görev alırlar. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAB İT AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 333. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse,  
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 334. TSSF Hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Gerekli görülmesi halinde dip hakemi ve asistanları, 

d) Bir yüzey hakemi ve asistanları, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Serbest dalış güvenlik dalgıçları, 

g) Teknik ve güvenlik için bir hakem, 

h) Ana sekreter, 

i) Tıbbi asistanlar, 

j) Diğer asistanlardan oluşur.  

Başhakem  

Madde 335. CMAS-TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. Başhakem 
görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar kapsayan 
direktifler vermelidir. 

Madde 336. Görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik dalıcılarının güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 
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Madde 337. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 338. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 339. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 340. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 341. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu sebebiyle ya da yarışma 
alanındaki kötü hava koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da 
durdurma hakkı vardır. 

Madde 342. Başhakem, yarışmacının kuralları ihlal ettiğini şahsen ya da diğer hakemler 
tarafından tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 343. Yarışma alanından sorumlu hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 344. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 345. Performansını tamamlayan sporcunun yarışma sonunda yüzeye dip hakemi 
tarafından gönderilen mesafe belirleme mandalını yüzey hakeminin asistanından alarak 
dereceyi kayıt eder, ardından asistanına verir.  

Madde 346. Diğer hakemlerden gelen notları kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 347. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 348. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 349. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Dip Hakemleri  

Madde 350. Uygun görülmesi halinde CMAS-TSSF standartlarında SCUBA malzemesi 
kullanarak dipte görev yapar.  

Madde 351. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dipte; sporcunun kuralları doğru 
uyguladığını ve doğruluğunu kontrol eder.  

Madde 352. Mümkün olması halinde telsiz sistemi ile başhakemle irtibat halindedir. 
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Madde 353. Gerekli görülmesi halinde olası pozisyonları; 

a) 35 (otuzbeş) metreye kadar 10-15, 20-25  ve 35 metrelerde AIR SCUBA olarak birer 
adet 

b) 35 (otuzbeş) metre sonrasında KARIŞIM GAZLI SCUBA olarak her 20 (yirmi) 
metrede bir adet. 

Madde 354. Yarışma süresi öngörülen zamanı aşarsa dip hakemi ve asistanları değiştirilir. 

Madde 355. Yarışma alanından sorumlu olan hakem yarışmayı geçici olarak durdurur, yeni 
hakemi ve asistanları görevlendirir. 

Yüzey Hakemi  

Madde 356. Yüzey hakemi, yarışma boyunca yarışmacıyı gözler.  

Madde 357. Yukarı çıkış esnasında yüzey hakemi, yarışmacının yüzeye çıkış noktasını bir 
kolunu esneterek işaret eder. 

Madde 358. Yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının önüne geçerek ilk 5 (beş) saniye 
süresinde iki elini kafasının üstünde çarpraz bağlar ve yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) 
saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine verilen şamandıraya ya 
da performans hattına tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniye 
içerisinde yüzey hakeminin başına eliyle dokunan yarışmacının bu zamanlamasını 
kendisi ya da asistanı aracılığı ile başlatır ve yüksek sesle yarışmacıya kendisi ya da 
asistanı seslenir. İkinci 5 (beş) saniye içerisinde iki elini yukarı doğru açar ve kafasına 
eliyle dokunan yarışmacının sonraki 15 (onbeş) saniye içinde protokolü tamamlamasını 
gözlemler ve protokol tamam ise yarışmacıyı geçici olarak onaylar. 

Madde 359. Yüzey hakemi ya da asistanı tarafından yarışmacının performans mesafesini 
yazan mesafe işaretini alır ve asistanı aracılığı ile yarışma alanından sorumlu hakeme 
iletir. 

Madde 360. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 361. Bir hakem olarak görevini yüzeyde ve serbest dalış yaparak yerine getirir. 

Madde 362. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 363. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Madde 364. Başlama şamandırasında anons edilen geri sayımı kurallara uygun olarak 
yarışmacıya/asistana bildirirek destek olur. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 365. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 366. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelikle sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara kendi numaraları yazılı mesafe işaretini 
verir ve yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 367. Yarışmacıları antrenman zamanında ve bottayken kontrol eder. 
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Serbest Dalı ş Güvenlik Dalgıçları  

Madde 368. Yarışmada aynı anda en az 3 (üç) adet serbest dalış güvenlik dalgıcı 
bulunacaktır. 

Madde 369. Bu dalgıçlar sporcuyu tehlike anında 15-25 metre derinlikte karşılayabilecektir. 

Madde 370. Bu dalgıçlar yeterli serbest dalış bilgi, beceri ve kondisyonuna sahip olacaktır. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 371. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 372. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 373. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 374. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan botlardan, ilk yardım dalıcılarından ve telsiz sisteminden 
sorumludur. 

Madde 375. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 376. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 377. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 378. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 379. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 380. İlgili platform ve sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 381. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 382. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 383. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 384. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 385. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 386. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 387. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 
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a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan sorumlu, her zaman yarışma alanında 
bulundurulmalıdır. Emrine bir bot verilecektir. 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans karada 
bulundurulur. 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

d) Hiperbarik merkezi olaydan haberdar edilmeli ve ilk yardım için hazır bulunduğunu 
belirtmelidir. 

e) Olasıysa bir ilk yardım helikopteri de bulundurulmalıdır. 

Madde 388. Botta bulunan ilk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 389. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 390. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarının merkezinde bulunan ilk yardım botlarında, 

b) Karaya taşımacılık yapan hızlı botta, 

c) Isınma hakeminin emrinde yarışmacıların beklediği botta, 

d) Yarışmayı tamamlayan yarışmacının performans mesafe batonunu alan yüzey 
hakemine yardımcı olacak şekilde, 

e) Yarışma alanından sorumlu hakem yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde, 

f) Yarışma alanında kullanılacak bot kaptanları olarak görev alacak şekilde, 

g) Olası bir durumda ilk yardım botlarının hızlı bakımından sorumlu olacak bir şekilde, 

h) Dolum istasyonlarında ve farklı servislerde görev alır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DEĞİŞKEN AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 391. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse,  
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 392. TSSF Hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Gerekli görülmesi halinde dip hakemi ve asistanları, 

d) Bir yüzey hakemi ve asistanları, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Serbest dalış güvenlik dalgıçları, 

g) Teknik ve güvenlik için bir hakem, 

h) Ana sekreter, 

i) Tıbbi asistanlar, 

j) Diğer asistanlardan oluşur.  

Başhakem  

Madde 393. CMAS-TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. Başhakem 
görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar kapsayan 
direktifler vermelidir. 

Madde 394. Görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik dalıcılarının güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 
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Madde 395. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 396. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 397. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 398. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 399. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu sebebiyle ya da yarışma 
alanındaki kötü hava koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da 
durdurma hakkı vardır. 

Madde 400. Başhakem, yarışmacının kuralları ihlal ettiğini şahsen ya da diğer hakemler 
tarafından tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 401. Yarışma alanından sorumlu hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 402. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 403. Performansını tamamlayan sporcunun yarışma sonunda yüzeye dip hakemi 
tarafından gönderilen mesafe belirleme mandalını yüzey hakeminin asistanından alarak 
dereceyi kayıt eder, ardından asistanına verir.  

Madde 404. Diğer hakemlerden gelen notları kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 405. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 406. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 407. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Dip Hakemleri  

Madde 408. Uygun görülmesi halinde CMAS-TSSF standartlarında SCUBA malzemesi 
kullanarak dipte görev yapar.  

Madde 409. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dipte; sporcunun kuralları doğru 
uyguladığını ve doğruluğunu kontrol eder.  

Madde 410. Mümkün olması halinde telsiz sistemi ile başhakemle irtibat halindedir. 
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Madde 411. Gerekli görülmesi halinde olası pozisyonları; 

a) 35 (otuzbeş) metreye kadar 10-15, 20-25  ve 35 metrelerde AIR SCUBA olarak birer 
adet 

b) 35 (otuzbeş) metre sonrasında KARIŞIM GAZLI SCUBA olarak her 20 (yirmi) 
metrede bir adet. 

Madde 412. Yarışma süresi öngörülen zamanı aşarsa dip hakemi ve asistanları değiştirilir. 

Madde 413. Yarışma alanından sorumlu olan hakem yarışmayı geçici olarak durdurur, yeni 
hakemi ve asistanları görevlendirir. 

Yüzey Hakemi  

Madde 414. Yüzey hakemi, yarışma boyunca yarışmacıyı gözler.  

Madde 415. Yukarı çıkış esnasında yüzey hakemi, yarışmacının yüzeye çıkış noktasını bir 
kolunu esneterek işaret eder. 

Madde 416. Yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının önüne geçerek ilk 5 (beş) saniye 
süresinde iki elini kafasının üstünde çarpraz bağlar ve yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) 
saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine verilen şamandıraya ya 
da performans hattına tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniye 
içerisinde yüzey hakeminin başına eliyle dokunan yarışmacının bu zamanlamasını 
kendisi ya da asistanı aracılığı ile başlatır ve yüksek sesle yarışmacıya kendisi ya da 
asistanı seslenir. İkinci 5 (beş) saniye içerisinde iki elini yukarı doğru açar ve kafasına 
eliyle dokunan yarışmacının sonraki 15 (onbeş) saniye içinde protokolü tamamlamasını 
gözlemler ve protokol tamam ise yarışmacıyı geçici olarak onaylar. 

Madde 417. Yüzey hakemi ya da asistanı tarafından yarışmacının performans mesafesini 
yazan mesafe işaretini alır ve asistanı aracılığı ile yarışma alanından sorumlu hakeme 
iletir. 

Madde 418. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 419. Bir hakem olarak görevini yüzeyde ve serbest dalış yaparak yerine getirir. 

Madde 420. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 421. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Madde 422. Başlama şamandırasında anons edilen geri sayımı kurallara uygun olarak 
yarışmacıya/asistana bildirirek destek olur. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 423. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 424. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelikle sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara kendi numaraları yazılı mesafe işaretini 
verir ve yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 425. Yarışmacıları antrenman zamanında ve bottayken kontrol eder. 
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Serbest Dalı ş Güvenlik Dalgıçları  

Madde 426. Yarışmada aynı anda en az 3 (üç) adet serbest dalış güvenlik dalgıcı 
bulunacaktır. 

Madde 427. Bu dalgıçlar sporcuyu tehlike anında 15-25 metre derinlikte karşılayabilecektir. 

Madde 428. Bu dalgıçlar yeterli serbest dalış bilgi, beceri ve kondisyonuna sahip olacaktır. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 429. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 430. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 431. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 432. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan botlardan, ilk yardım dalıcılarından ve telsiz sisteminden 
sorumludur. 

Madde 433. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 434. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 435. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 436. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 437. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 438. İlgili platform ve sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 439. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 440. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 441. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 442. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 443. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 444. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 445. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 
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a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan sorumlu, her zaman yarışma alanında 
bulundurulmalıdır. Emrine bir bot verilecektir. 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans karada 
bulundurulur. 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

d) Hiperbarik merkezi olaydan haberdar edilmeli ve ilk yardım için hazır bulunduğunu 
belirtmelidir. 

e) Olasıysa bir ilk yardım helikopteri de bulundurulmalıdır. 

Madde 446. Botta bulunan ilk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 447. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 448. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarının merkezinde bulunan ilk yardım botlarında, 

b) Karaya taşımacılık yapan hızlı botta, 

c) Isınma hakeminin emrinde yarışmacıların beklediği botta, 

d) Yarışmayı tamamlayan yarışmacının performans mesafe batonunu alan yüzey 
hakemine yardımcı olacak şekilde, 

e) Yarışma alanından sorumlu hakem yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde, 

f) Yarışma alanında kullanılacak bot kaptanları olarak görev alacak şekilde, 

g) Olası bir durumda ilk yardım botlarının hızlı bakımından sorumlu olacak bir şekilde, 

h) Dolum istasyonlarında ve farklı servislerde görev alır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

İP DESTEKL İ APNEA YARIŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 449. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse,  
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 450. TSSF Hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Gerekli görülmesi halinde dip hakemi ve asistanları, 

d) Bir yüzey hakemi ve asistanları, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Serbest dalış güvenlik dalgıçları, 

g) Teknik ve güvenlik için bir hakem, 

h) Ana sekreter, 

i) Tıbbi asistanlar, 

j) Diğer asistanlardan oluşur.  

Başhakem  

Madde 451. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. Başhakem 
görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar kapsayan 
direktifler vermelidir. 

Madde 452. Görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik dalıcılarının güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 
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Madde 453. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 454. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 455. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 456. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 457. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu sebebiyle ya da yarışma 
alanındaki kötü hava koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da 
durdurma hakkı vardır. 

Madde 458. Başhakem, yarışmacının kuralları ihlal ettiğini şahsen ya da diğer hakemler 
tarafından tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 459. Yarışma alanından sorumlu hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 460. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 461. Performansını tamamlayan sporcunun yarışma sonunda yüzeye dip hakemi 
tarafından gönderilen mesafe belirleme mandalını yüzey hakeminin asistanından alarak 
dereceyi kayıt eder, ardından asistanına verir.  

Madde 462. Diğer hakemlerden gelen notları kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 463. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 464. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 465. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Dip Hakemleri  

Madde 466. Uygun görülmesi halinde CMAS-TSSF standartlarında SCUBA malzemesi 
kullanarak dipte görev yapar.  

Madde 467. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dipte; sporcunun kuralları doğru 
uyguladığını ve doğruluğunu kontrol eder.  

Madde 468. Mümkün olması halinde telsiz sistemi ile başhakemle irtibat halindedir. 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   72/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

Madde 469. Gerekli görülmesi halinde olası pozisyonları; 

a) 35 (otuzbeş) metreye kadar 10-15, 20-25  ve 35 metrelerde AIR SCUBA olarak birer 
adet 

b) 35 (otuzbeş) metre sonrasında KARIŞIM GAZLI SCUBA olarak her 20 (yirmi) 
metrede bir adet. 

Madde 470. Yarışma süresi öngörülen zamanı aşarsa dip hakemi ve asistanları değiştirilir. 

Madde 471. Yarışma alanından sorumlu olan hakem yarışmayı geçici olarak durdurur, yeni 
hakemi ve asistanları görevlendirir. 

Yüzey Hakemi  

Madde 472. Yüzey hakemi, yarışma boyunca yarışmacıyı gözler.  

Madde 473. Yukarı çıkış esnasında yüzey hakemi, yarışmacının yüzeye çıkış noktasını bir 
kolunu esneterek işaret eder. 

Madde 474. Yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının önüne geçerek ilk 5 (beş) saniye 
süresinde iki elini kafasının üstünde çarpraz bağlar ve yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) 
saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine verilen şamandıraya ya 
da performans hattına tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniye 
içerisinde yüzey hakeminin başına eliyle dokunan yarışmacının bu zamanlamasını 
kendisi ya da asistanı aracılığı ile başlatır ve yüksek sesle yarışmacıya kendisi ya da 
asistanı seslenir. İkinci 5 (beş) saniye içerisinde iki elini yukarı doğru açar ve kafasına 
eliyle dokunan yarışmacının sonraki 15 (onbeş) saniye içinde protokolü tamamlamasını 
gözlemler ve protokol tamam ise yarışmacıyı geçici olarak onaylar. 

Madde 475. Yüzey hakemi ya da asistanı tarafından yarışmacının performans mesafesini 
yazan mesafe işaretini alır ve asistanı aracılığı ile yarışma alanından sorumlu hakeme 
iletir. 

Madde 476. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 477. Bir hakem olarak görevini yüzeyde ve serbest dalış yaparak yerine getirir. 

Madde 478. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 479. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Madde 480. Başlama şamandırasında anons edilen geri sayımı kurallara uygun olarak 
yarışmacıya/asistana bildirirek destek olur. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 481. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 482. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelikle sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara kendi numaraları yazılı mesafe işaretini 
verir ve yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 483. Yarışmacıları antrenman zamanında ve bottayken kontrol eder. 
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Serbest Dalı ş Güvenlik Dalgıçları  

Madde 484. Yarışmada aynı anda en az 3 (üç) adet serbest dalış güvenlik dalgıcı 
bulunacaktır. 

Madde 485. Bu dalgıçlar sporcuyu tehlike anında karşılayabilecektir. 

Madde 486. Bu dalgıçlar yeterli serbest dalış bilgi, beceri ve kondisyonuna sahip olacaktır. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 487. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 488. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 489. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 490. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan botlardan, ilk yardım dalıcılarından ve telsiz sisteminden 
sorumludur. 

Madde 491. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 492. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 493. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 494. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 495. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 496. İlgili platform ve sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 497. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 498. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 499. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 500. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 501. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 502. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 503. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 
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a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan sorumlu, her zaman yarışma alanında 
bulundurulmalıdır. Emrine bir bot verilecektir. 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans karada 
bulundurulur. 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

d) Hiperbarik merkezi olaydan haberdar edilmeli ve ilk yardım için hazır bulunduğunu 
belirtmelidir. 

e) Olasıysa bir ilk yardım helikopteri de bulundurulmalıdır. 

Madde 504. Botta bulunan ilk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 505. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 506. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarının merkezinde bulunan ilk yardım botlarında, 

b) Karaya taşımacılık yapan hızlı botta, 

c) Isınma hakeminin emrinde yarışmacıların beklediği botta, 

d) Yarışmayı tamamlayan yarışmacının performans mesafe batonunu alan yüzey 
hakemine yardımcı olacak şekilde, 

e) Yarışma alanından sorumlu hakem yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde, 

f) Yarışma alanında kullanılacak bot kaptanları olarak görev alacak şekilde, 

g) Olası bir durumda ilk yardım botlarının hızlı bakımından sorumlu olacak bir şekilde, 

h) Dolum istasyonlarında ve farklı servislerde görev alır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SKANDALOPETRA APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 507. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse, 
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 508. TSSF, hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma alanından sorumlu bir hakem, 

c) Başlangıç hakemi, 

d) Yüzey/zaman tutucu hakemler, 

e) Isınma alanı için bir hakem, 

f) Dip hakemi, 

g) Serbest dalış güvenlik dalgıçları, 

h) Teknik ve güvenlik için bir hakem ve asistanları, 

i) Ana sekreter, 

j) Tıbbi asistanlar, 

k) Diğer asistanlardan oluşur. 

Başhakem  

Madde 509. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Madde 510. Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. 
Başhakem görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar 
kapsayan direktifler vermelidir. 

Madde 511. Başhakemin görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik görevlilerinin güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 

h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   76/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 

Madde 512. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 513. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 514. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 515. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 516. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu ya da yarışma alanındaki olumsuz 
koşullarından dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da durdurma hakkı vardır. 

Madde 517. Başhakem, bir yarışmacının kuralları ihlal ettiğini sahsen ya da diğer hakemler 
yardımıyla tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 518. Yarışma Alanından Sorumlu Hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 519. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 520. Performansını tamamlayan yarışmacının yarışma sonunda ölçülen zamanı 
yüzey hakeminin asistanından alarak dereceyi kayıt eder.  

Madde 521. Diğer hakemlerden gelen notları, kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 522. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 523. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 524. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Başlangıç Hakemi  

Madde 525. Baş hakemden onay aldıktan sonra yarışmanın başlama yetkisini alır. 

Madde 526. Kurallara uymayan ya da uymayı reddeden sporcuyu baş hakeme rapor eder. 

Madde 527. Performansa başlamanın doğru olup olmadığını kontrol eder, uygunsuz halde 
performansı iptal eder. 
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Madde 528. Kendisine tanımlı alan içerisinde, sporcunun performans öncesi genel başlama 
zamanını/süreleri tutar ve yarışma boyunca sporcuları gözler.  

Zaman Tutucu Hakemler  

Madde 529. Baş hakem tarafından onaylanan kronometreler ile resmi performans zamanını 
tutarlar. 

Madde 530. Sporcunun skandalopetra taşını suya sokması ile zamanı başlatır, solunum 
yolunun yüzeye çıkması ile zamanı durdurur ve kaydederler. 

Madde 531. Başlangıç ya da baş hakem saatleri sıfırlamayı söylediğinde, sıfırlama yaparlar. 

Madde 532. Her bir yarışmacı için 1-3 arasında zaman tutucu hakem olur. Baş zaman 
tutucu, tüm hakemlerin zamanını kaydeder. 

Madde 533. Bu hakemlerden birisi, yarışmacı yüzeye çıktığında, yarışmacının yüzeye 
çıkarak ve ilk 5 (beş) saniye sayılması sırasında (1, 2, 3, 4, 5 saniye) sadece kendisine 
verilen şamandıraya, kulvara ya da duvara tutunarak bekleyen ve sonrasındaki 5 (beş) 
(5, 4, 3, 2, 1, 0)  saniye içerisinde asistan hakeminin uzattığı OK diskine eliyle dokunması 
ve sonraki 15 (onbeş) saniyede de yarışmacının protokolü tamamlamasını kendisi ya da 
asistanı aracılığı ile izler ve kurallar dahiline OK işlemi yapan yarışmacıyı geçici olarak 
onaylar. 

Madde 534. Eğer hatalı yarışma işareti gösterdiyse yüzeye çıktığında bir yarışma raporu 
imzalamalıdır. 

Yüzey Hakemi  

Madde 535. Yüzey hakemi  sporcu ile beraber su içerisinde yer tutar. 

Madde 536. Yüzey hakemi denetleme fonksiyonlarına sahip asistanı ile işbirliği yaparak 
çalışır. 

Madde 537. Yarışmacının dalışını kontrol eder, sağlık durumuna, yardıma ihtiyacı olup 
olmadığına bakar. Bir diskalifiye durumu söz konusu olursa bunu derhal Başhakeme 
bildirir. 

Madde 538. Sporcunun yüzey protokolü tam yapıp yapmadığını kontol eder. 

Madde 539. Sporcunun derinlik ölçerlerini kontrol eder sonuçları ilgili hakem ile koordine 
eder. 

Madde 540. Yüzey hakemi, CMAS-TSSF standartlarına uygun olarak serbest dalış 
ekipmanları kullanır. 

Madde 541. Uzaktan tanınması açısından sarı kollu dalış elbisesi ya da sarı kolluk kullanır. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 542. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 543. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelik sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacılara mesafe tanımlama ağırlığını verir ve 
yarışmacıları başlatma/yüzey hakemine teslim eder. 

Madde 544. Yarışmacıları antrenman zamanında ve kenarda ya da suda kontrol eder. 
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Dip Hakemleri  

Madde 545. Uygun görülmesi halinde CMAS-TSSF standartlarında SCUBA malzemesi 
kullanarak dipte görev yapar.  

Madde 546. Yarışmacıyı performansı boyunca izler, dipte; sporcunun kuralları doğru 
uyguladığını ve doğruluğunu kontrol eder.  

Madde 547. Mümkün olması halinde telsiz sistemi ile başhakemle irtibat halindedir. 

Madde 548. Dipte yer alacağı pozisyonları; 10, 20  ve 30 metrelerde AIR SCUBA olarak birer 
adet şeklindedir. 

Madde 549. Yarışma süresi öngörülen zamanı aşarsa dip hakemi ve asistanları değiştirilir. 

Madde 550. Yarışma alanından sorumlu olan hakem yarışmayı geçici olarak durdurur, yeni 
hakemi ve asistanları görevlendirir. 

Serbest Dalı ş Güvenlik Dalgıçları  

Madde 551. Yarışmada aynı anda en az 3 (üç) adet serbest dalış güvenlik dalgıcı 
bulunacaktır. 

Madde 552. Bu dalgıçlar sporcuyu 15-25 metre derinlikte karşılayabilecektir. 

Madde 553. Bu dalgıçlar yeterli serbest dalış bilgi, beceri ve kondisyonuna sahip olacaktır. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 554. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 555. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 556. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 557. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan güvenlik malzemesinden, güvenlik dalgıçlarından ve telsiz 
sisteminden sorumludur. 

Madde 558. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 559. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 560. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 561. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 562. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 563. İlgili platform ve final düzeyindeki sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 564. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 565. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 
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Madde 566. Finallerden ve elemelerden sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni 
kayıtlardan/rekorlardan bir liste oluşturur. 

Madde 567. Yarışma final raporunu hazırlar. 

Madde 568. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 569. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 570. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 

a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan tıbbi olarak sorumludur ve her zaman 
yarışma alanında bulundurulmalıdır, 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans yakında 
bulundurulur, 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

İlk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 571. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 572. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarında,  

b) Yarışmayı tamamlayan sporcunun performans mesafe bilgisini alan yüzey hakemine 
yardımcı olacak şekilde, 

c) Yarışma alanından sorumlu hakeme yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili bölgesinde 
görev alırlar. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

HIZ-DAYANIKLILIK APNEA YARI ŞMASI HAKEM KURALLARI 

Madde 573. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse, 
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 574. Hakemler kararları kendi başlarına ve eğer kurallarda belirtilmemişse, 
birbirinden bağımsız olarak almalıdır. 

Madde 575. TSSF,   hakem heyetini oluşturur. SDTK, yarışmanın hazırlanması ve 
gerçekleştirilmesinden sorumludur.  

TSSF tarafından belirlenen hakem heyeti; 

a) TSSF şampiyonaları için bir Başhakem, 

b) Yarışma Alanı hakemi, 

c) Isınma Hakemi, 

d) Başlatıcı, 

e) Kulvar ve dönüş hakemi, 

f) Zaman tutucular, 

g) Bitiş Hakemleri, 

h) Teknik ve Güvenlik Hakemi, 

i) Yarışma sekreteri, 

j) Tıbbi yardım, 

k) Diğer yardımcılar 

Başhakem  

Madde 576. TSSF şampiyonalarında “Başhakemi” TSSF atar.  

Tüm resmi görevlililer üzerinde tek yetki sahibi ve tüm kontrol onun elindedir. Başhakem 
görevlilerin işlerini onaylamalı ve hepsine bu tür yarışmalarda özel kurallar kapsayan 
direktifler vermelidir. 

Madde 577. Görevi;  

a) Yarışma alanını denetlemek, 

b) Başvuru formlarını kontrol edip başlangıç numaralarına karar vermek, 

c) Katılımcıların dosyalarını ve yarışma süresince davranışlarını kontrol etmek, 

d) Resmi kurallar ve uygulamalar uyarınca yarışmanın devamını sağlamak, 

e) Yarışmacıların malzemelerini kontrol etmek, 

f) Yarışmacıların ve güvenlik dalıcılarının güvenliğinin risk altında olduğu durumlarda 
yarışmayı duraklatmak ve/veya ertelemek, 

g) Takım kaptanları tarafından yapılan itirazları incelemek ve karara bağlamak, 
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h) Yarışma kurallarına uymayan veya eylemleri ile yarışma güvenliğini riske eden 
yarışmacıları diskalifiye etmek, 

i) Sonuçlar açıklanmadan önce dereceleri imzalamak, 

j) Bu talimattaki yukarda sayılmayan diğer görevleri yapmak ve uygulamaktır. 

Madde 578. Başhakem, CMAS-TSSF kurallarını ve kararlarını uygulamak zorundadır ve 
kuralların çözüm getiremediği zamanlarda ve yarışmanın organizasyonunu ilgilendiren 
konularda karar almalıdır. 

Madde 579. Başhakem, yarışmanın düzeni açısından bütün görevlileri yerlerinde kontrol 
etmelidir. Gelmeyenlerin, görevini yerine getiremeyenlerin ve yetersiz olanların yerine 
yedeklerden birini atayabilir ve farklı bir nedenden de gerekli olduğunu düşünürse yine 
görevlilerin yerine başka görevlileri atayabilir. 

Madde 580. Başhakem, Görevli herkesin yerinde olduğunun kontrolünü yaptıktan sonra 
başlangıç hakemini başlama sinyalini vermesi için uyarır. 

Madde 581. Başhakem, hatalı başlamalarla ilgili kararları alır. 

Madde 582. Başhakemin, yarışma alanının uygunsuzluğu sebebiyle ya da yarışma 
alanındaki kötü koşullardan dolayı yarışmayı geçersiz sayma, iptal etme ya da durdurma 
hakkı vardır. 

Madde 583. Başhakem, yarışmacının kuralları ihlal ettiğini şahsen ya da diğer hakemler 
tarafından tespit ederse bu yarışmacıyı diskalifiye edebilir. 

Yarışma Alanından Sorumlu Hakem  

Madde 584. Yarışma alanından sorumlu hakem kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 

Madde 585. Yarışma bölgesindeki diğer hakemlerin yapacaklarını organize etmekle 
görevlidir. Her yarışmacının performansa başlamasından ve yarışın sürdürülmesinden 
sorumludur. 

Madde 586. Performansını tamamlayan sporcunun yarışma sonunda yüzeye çıkan 
sporcunun mesafesini kayıt eder, ardından asistanına verir.  

Madde 587. Diğer hakemlerden gelen notları kural hataları notlarını, onların tekliflerini, 
diskalifiye kararlarını v.b. alır ve uygular. 

Madde 588. Takım kaptanlarının istek ve şikayetleriyle o ilgilenir. 

Madde 589. Yarışmanın sonunda; 

a) İtirazları değerlendirmek için, iddialara müdahil olan Başhakem ve diğer hakemlerin 
kararlarını öğrenir, 

b) Bu kararlarla ilgili olarak Başhakemin aldığı kararları uygular, 

c) Yarışmanın final derecelerini hazırlar, 

d) Hazırladığı bu sıralamaların bir kopyasını Başhakeme verir. 

Madde 590. Asistanların ve hakemlerin değişiminden de sorumludur. 

Isınma Alanı Hakemi  

Madde 591. Isınma hakemi kendisi için ayrılmış olan bölgede yer alır. 
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Madde 592. Yarışmada, yarışmacılardan sorumludur ve öncelikle sıralamasına göre 
yarışmacıları ısınma bölgesine alır. Yarışmacıları başlatma/kenar hakemine teslim eder. 

Madde 593. Yarışmacıları antrenman zamanında kontrol eder. 

Başlatıcı  

Madde 594. Sporcular üzerinde, başhakemin kendisine yarışın kontrolüne dair yetkiyi 
vermesinden yarışın başlangıcına kadar, tüm otoriteye sahiptir. 

Madde 595. Başlangıcı geciktiren, bir emre itaatsizlik eden veya başlangıç prosedüründe 
uygun davranışlar göstermeyen sporcuyu başhakeme bildirmelidir. 

Madde 596. Başlangıcın doğru olup olmadığına dair karar verme yetkisine sahiptir. Eğer 
başlangıcın doğru bir şekilde ilerlemediğine kanaat getirirse, sporcuyu geri çağırmalıdır. 

Madde 597. Bir sporcunun abartılı bir şekilde başlangıç pozisyonunu almayı geciktirdiğine 
hükmederse, yarışı başlatabilir. 

Madde 598. Başlangıç işaretini verdiğinde başlatıcı havuzun yanında konumlanmalıdır. 
Zaman tutucular ve tüm katılımcılar kendisini açıkca duymalıdır. 

Madde 599. Her performanstan sonra havuzun boşaltılmasını koordine eder. 

Kulvar ve Dönü ş Hakemi  

Madde 600. Her kulvar için başhakem tarafından tayin edilirler. 

Madde 601. Sporcunun dönüşünün kurallar doğrultusunda olduğunu kontrol etmelidir. 

Madde 602. Sporcunun varışında, kendisine sarı OK diskini sunar. 

Madde 603. Herhangi bir kural ihlalini başhakeme bildirir. 

Biti ş Hakemi  

Madde 604. İki veya daha fazla bitiş hakemi vardır. 

Madde 605. Yüzülen kulvarı ve bitiş çizgisini sürekli güzel bir şekilde görebilecek şekilde bitiş 
çizgisi üzerinde konumlanmalıdır. 

Madde 606. Sporcuların derecelendirmesini oluşturur ve direk başhakeme verir. 

Madde 607. Bitiş hakemlerinin kararları elle tutulan kronometre derecelendirmelerinden önce 
gelir (Doğru işleyen otomatik bir zaman tutma sisteminden önce gelmez). 

Madde 608. Bitiş hakemlerinin kararları uyuşuyorsa itiraz edilemezler. Eğer uyuşmuyorsa, 
başhakem derecelendirmede karar verir. 

Zaman Tutucular  

Madde 609. Sorumlu oldukları sporcuların zamanların kaydederler. Baş zaman tutucu veya 
başhakem tarafından onaylanmış kronometreleri kullanırlar. 

Madde 610. Başlangıç işaretinde zaman tutucular kronometreyi başlatır ve sporcu bitiş 
paneline dokununca durdurur. Performanstan hemen sonra kronometrelerinin gösterdiği 
zamanı baş zaman tutucuya verecekleri zaman kartlarına yazmakla ve kronometrelerini 
kontrol için göstermekle yükümlüdürler.  
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Madde 611. Baş zaman tutucu veya başhakem kendilerine kronometreler sıfırlansın 
demeden önce tuttukları performans zamanını kronometre ekranlarından silmemelidirler. 

Madde 612. 100 (yüz) metre üstü yarışlarda ara zamanları kaydetmekle yükümlüdürler. 

Madde 613. Dönüşler ve bitişin kurallar dahilinde yapıldığının kontrolü de 
sorumluluklarındadır. 

Madde 614. Baş zaman tutucu kulvarları zaman tutuculara tahsis eder. Kulvar başına bir-üç 
zaman tutucu olması gerekir. Otomatik zamanlama kullanılamıyorsa, iki ek zaman tutucu 
olmalıdır. Bu kişiler kronometreleri bozulan veya herhangi bir sebeple zamanı tutamayan 
zaman tutucularının görevini yapmakla yükümlüdürler.  

Madde 615. Baş zaman tutucu, tüm zaman tutuculardan zaman kartlarını alır, gerekliyse 
girişleri ve kronometreleri kontrol eder. Her sporcu için zaman kartının resmi zamanını 
kontrol ve kayıt eder.  

Madde 616. Her sporcu için kaydedilmiş zamanı sekretere iletir. 

Teknik Ve Güvenlikten Sorumlu Hakem  

Madde 617. Yarışmada geçerli güvenlikten ve teknik sorunlardan sorumludur. 

Madde 618. Yarışma başlangıcında Başhakemin yönetimi altındadır. 

Madde 619. Yarışmada kullanılacak malzeme ve gerekli eşyaları zamanında düzene 
koymakla görevlidir. 

Madde 620. Açıklanan özel kurallardaki planlara göre yapılacak uygulamalardan sorumludur. 
Aynı zamanda kullanılan güvenlik malzemesinden, güvenlik dalgıçlarından ve telsiz 
sisteminden sorumludur. 

Madde 621. Organizasyon komitesi bu hakemin görevini daha kolay yapabilmesi için emrine 
yeterli sayıda asistan vermelidir. 

Ana Sekreter  

Madde 622. Başhakeme ulaşan her yarışmanın sonucunu düzenleyip yazar, yayınlanan 
sonuçları kontrol eder. 

Madde 623. Performansları kontrol eder, dereceleri kontrol eder, yeni rekorları tutanakta 
belirler.  

Madde 624. Başhakemin ve hakemlerin kararlarının tutanakta bulunmasına dikkat eder. 

Madde 625. Tutanakları kontrol eder ve Başhakeme imzası için iletir. 

Madde 626. İlgili platform ve final düzeyindeki sonuçları bilgisayardan sorumlu hakeme iletir. 

Madde 627. Tutanaklar ve sonuç, ancak Başhakemin onayından sonra sekreteryaya verilir. 

Madde 628. Sekreterya için gerekli dokümanları olduğu kadar, yarışma için de bütün 
materyalleri hazırlar. 

Madde 629. Yarışmadan sonra, tüm cezaları kontrol eder ve yeni kayıtlardan/rekorlardan bir 
liste oluşturur. 

Madde 630. Yarışma final raporunu hazırlar. 
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Madde 631. Eğer basın ofisi yok ise, Başhakemin yetkisi ile, yarışma hakkındaki tüm bilgiyi 
duyurur. 

Tıbbi Asistanlar  

Madde 632. Bir sağlık kuruluşuna ulaşana dek kazazedenin olay anından itibaren ilk 
yardımıyla ilgilenir. 

Madde 633. Organizasyon komitesi tıbbi asistanları yarışma kontrolünü onların 
sorumluluğuna vererek görevlendirir. 

Tıbbi görevliler ve sorumluluklar şunlardan oluşur; 

a) İlk yardımda uzman bir doktor, yarışmadan tıbbi olarak sorumludur ve her zaman 
yarışma alanında bulundurulmalıdır, 

b) İlk yardım merkezine yakın, içinde bir doktor bulunan bir ambulans yakında 
bulundurulur, 

c) Ambulans hastaneye kolay gidilebilecek bir yerde konumlandırılmalıdır. 

İlk yardım asistanında bulunması gerekenler: 

a) Tam set ilkyardım malzemesi, 

b) Suni tenefüs yapabilmek için ağız maskesi, 

c) Ambu balonu, 

d) Oksijen tüpü ekipmanı, 

e) Su ve şeker içecekleri, 

f) Doktorun uygun göreceği tüm diğer malzemeler. 

Asistanlar  

Madde 634. Teknik asistanları organizasyon komitesi kararlaştırır. Farklı görevlerde 
çalışacak olan asistanların sorumluluğu Başhakemle birlikte komiteye aittir. 

Madde 635. Hakemlerin görevlerine yardımcı olmanın yanı sıra, aşağıdaki hususlarda 
işbirliği yaparlar; 

a) Yarışma alanlarında, havuz kenarında,  

b) Yarışmayı tamamlayan sporcunun performans mesafe bilgisini alan yüzey hakemine 
yardımcı olacak şekilde, 

Madde 636. Yarışma alanından sorumlu hakeme yardımcı olacak şekilde hakemin ilgili 
bölgesinde görev alırlar. 
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BEŞİNCİ KISIM 

YARIŞMA  

BİRİNCİ BÖLÜM 

KÜP APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlama 

Madde 637. Yarışmacılar ısınma alanına yakın bir yerde bir tekneye alınır ve başlangıçtan 1 
(bir) saat önce yarışma teknesinde ya da ilgili bölgede kendisini ısınma alanı hakemine 
gösterir. 

Madde 638. Yarışmacılar başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 
dakikası hariç) ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene 
sokulur, mesafe işaret mandalı yarışmacıya verilir ve ısınma alanına alınır. Bu süreden 
önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 639. Yarışmacılar arası süre elemelerde 8 (sekiz) finallerde 10 (on) dakikadır. 

Madde 640. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç şamandırası yanına 
çağırmasıyla başlar. 

Madde 641. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 642. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da akustik bir sinyal.  

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder. 

Dalış 

Madde 643. Her yarışmacı, yarışmada eğer organizatörler tarafından önerilen ağırlığı 
kullanıyorsa, bu ağırlık 10 (on) metre derinlikte bulunan 0,30 metrelik (30 santimetre) 
başlama diskine değdikten sonra ya da önce bırakılmalıdır. 

Madde 644. Yarışmacı kendi ağırlığını kullanıyorsa, performansının tamamında bu ağırlığı 
taşımak zorundadır. 

Madde 645. Ancak ağırlığı bırakmış olsa da olmasa da yarışmacı başlama diskine 
dokunmak zorundadır. Böylece yarışmacının yarışmaya devam edebileceği anlaşılır. Aksi 
halde diskalifiye uygulanır.  

Madde 646. Yüzey asistanı ağırlıkları alacaktır. 
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Madde 647. Dalış, başlangıç şamandırasından dipte yatay ve dibe paralel konumlandırılan 
kare hattın başlangıcına kadar dikey olacaktır. 

Madde 648. Yarışmacı dalış anında hattı kullanarak (tutunarak) dalış yapamaz. 

Dipteki Yatay Kare Hat  

Madde 649. Yarışmacı dipteki yatay hat’ta geldiğinde, hattı üst/yan/alt yüzeyinden ve saat 
yönünde izlemeye başlar. Amaç, yatay hat’taki köşeleri sırayla dışarıdan dönerek en çok 
mesafeyi kat etmektir.  

Madde 650. Hat’ta ilk turunu tamamladıktan sonra yarışmacı, diğer turlara da geçebilir. 

Madde 651. Yarışmacı hat’tan ayrılamaz, köşelerin içinden (kare alanın içinde olacak 
şekilde) dönemez ve hat’tan yardım alarak ilerleyemez.  

Madde 652. Mandalın takılması; 

a) Yarışmacı yüzeye çıkmaya karar verdiğinde hat’ta bulunduğu mesafede elindeki 
mandalı yatay hat’ta sabitler. Mandalı hat'ta sağlam takamaması sebebi ile mandalın 
düşmesi halinde yarışmacı kural ihlali ile diskalifiye olur.  

b) Mandalın istem dışı kırılması ya da palet çarpması sonucu düşmesi durumunda karar 
başhakemindir. 

c) Bu sabitleme yapılırken hat’tan güç alınıp mesafe kazanılamaz, yarışmacının boş eli 
mandal takılan elin önünde olmalıdır. Yarışmacı boş eliyle hattı tutup mandal elini 
gidiş yönünde uzatarak takamaz. Aksi halde penaltı uygulanır. 

d) Şayet yarışmacı kare yatay hat’tın tam köşesinde mandalı sabitleyecekse, köşeden 
çıkan ve şamandıraya bağlı olan dikey hattın köşeden itibaren 1 (bir) metre 
yukarısına kadar olan bölüme (farklı bir renkle işaretlenmiş olan sınıra kadar) mandalı 
sabitleyebilir. Ancak bu bölümdeki dikey mesafe yarışmacının toplam mesafesine 
eklenmez. Bu mesafenin üstünde bir noktaya mandalın takılması halinde yarışmacıya 
kural ihlali ile penaltı uygulanır. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 653. Yüzeye çıkış yarışmacı hat’ta mandalı sabitledikten sonra başlar. 

Madde 654. Yarışmacı yüzeye çıkar. 

Madde 655. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında ve sonrasında bir problem yaşamadıkça 
dokunulamaz veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz olur ve yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 656. Yarışmacı performans sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur. Bu husus 
onaylama (OK) vermesinden sonra oluşsa dahi geçerlidir. Ayrıca, ilgi onaylama (OK) 
vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
sonucunda yarışmacı diskalifiye olur. Tüm bu durumlarda yarışmacı yarışma dışı kalır, 
daha önceki denemeleri de sayılmaz ve Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 657. Yardım gerekmediği sürece diğer dalgıçlar ya da yarışmacının asistanı 
yarışmacıya dokunamaz. Ancak yüzeye çıkan yarışmacıya yüzey hakemi ya da resmi 
görevli hakem asistanı tarafından tutanabileceği bir şamandıra verilebilir. 
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Madde 658. Yarışmacının asistanının protokol sırasında yarışmacıya uzatılan şamandıraya 
ya da yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural 
ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 659. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya ya da dalış hattına tutunarak veya tutunmadan 
ve tamamen kendisi, yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 
0) saniye içerisinde yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu 
yapmak) zorundadır. İkinci 5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 
(onbeş) saniye daha hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye 
sonunda yarışmacı geçici olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış 
yarışmacı asistanından ya da yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek 
alabilir.  

Madde 660. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı onaylar ve asistanı aracılığı ile 
batondaki sonucu sekretere iletecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 661. Aynı anda dip hakemi sporcunun hatası varsa bunu yüzey hakemine ilgili 
madde kapsamında işaret eder. 

Madde 662. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakemin kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 663. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi  

Madde 664. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Deneme 
sıralaması teknik toplantıda kur’a ile belirlenecektir. Ancak yarışma esnasında 
Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 665. Yarışmacının ilk sıralaması için, derecesi kaydedilir ve sıralama buna göre 
yapılır. 

Madde 666. Genel derecedeki ilk 8 (sekiz) yarışmacı başka deneme (final) yapmaya hak 
kazanır. Final yarışması, bu 8 (sekiz) yarışmacı arasında düzenlenir. 

Madde 667. Finalde daha önce yapılmış olan dereceler göz önüne alınmayacak olup, her 
yarışmacı için finalde yapılan en iyi derece final derecesi olarak ve sıralama için göz 
önüne alınacaktır. 

Madde 668. Finalde yapılan sıralamada  eşitlik olması durumunda, sıralama paylaşılacaktır.. 

Madde 669. Final sıralamasında eşitlik olması durumunda, bu durumdaki yarışmacıların 
hepsi sıralamada yer alacaktır. 

Madde 670. Finale kalan sporcularda, elemelerde en yüksek performansı gerçekleştiren 
yarışmacı en son çıkış yapma hakkına sahiptir. Sıralama  buna göre belirlenecektir. 

Madde 671. Yarışmacının tüm denemelerinde aldığı en yüksek puan takım puanına 
sayılacaktır. 

Madde 672. Takım oluşumu ve takım puanlaması hesaplaması yarışma duyurusu 
talimatnamesinde verilecektir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİNAMİK APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 673. Yarışmacılar havuz bölgesi ya da soyunma odasında performanstan 1 (bir) saat 
önce kendilerini ısınma alanı hakemine göstermek zorundadır. 

Madde 674. Başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 dakikası hariç) 
ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene sokulur. Bu 
süreden önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 675. Yarışmacılar arası süre; elemelerde 8 (sekiz) finallerde 10 (on) dakikadır. 

Madde 676. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç noktasına yanına çağırmasıyla 
başlar. 

Madde 677. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 678. Aynı anda 2 (iki) yarışma düzenlenmesi halinde yarışmacılar arasında 3’er 
dakikalık kaydırmalar ile performanslar başlatılır. 

Madde 679. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da akustik bir sinyal. 

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder.  

Dalış 

Madde 680. Yarışmacı, çıkış noktasında duvardan eli ya da ayağı ile destek alabilir veya 
havuz kenarından kendini bırakma şeklinde suya dalış yapabilir. 

Madde 681. Yarışmacı, solunum yollarını suya soktuğu andan sonra başlama duvarına 
vücudunun ya da malzemesinin bir parçası ile dokunmak zorundadır.  

Madde 682. Yarışmacı, havuz bitiş noktasında (dönüş yapacaksa) duvara herhangi bir uzvu 
ya da malzemesi ile dokunmak zorundadır.  

Dipteki Yatay Hat  

Madde 683. Yarışmacı dipteki yatay hattı üst/yan yüzeyinden ve hat yönünde izlemeye 
başlar. Amaç, yatay hattı tamamlayarak havuz sonunda duvara bir uzvunu ya da 
malzemesini değerek dönmek ve en çok mesafeyi kat etmektir.  
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Madde 684. Yarışmacının solunum yolları ve vücudunun tamamı performans boyunca su 
altında kalmalıdır. Aksi halde kural ihlali ile penaltı uygulanır ancak yarışmacının 
malzemesi su üstüne çıkabilir. 

Madde 685. Yarışmacının havuzun her iki ucunda tanımlanmış olan 3 (üç) metre mesafede 
solunum yolları su üstüne çıkmadan vücudunun herhangi bir yeri ya da malzemesi su 
üstüne çıkabilir. 

Madde 686. İlk turunu tamamladıktan sonra dalıcı diğer turlara da geçebilir. 

Madde 687. Yarışmacı hat’tan ayrılamaz (yarışma için ayrılan kulvarlar arasında kalmalıdır), 
hat’tan yardım alarak ilerleyemez. Aksi halde kural ihlali ile penaltı uygulanır. Kısmi hat 
dışına çıkışlara müsade edilmektedir. 

Madde 688. Yüzeye çıkmaya karar verdiğinde bulunduğu yerde elindeki mesafe belirleme 
ağırlığını bırakır. Aksi halde kural ihlali ile penaltı uygulanır. 

Madde 689. Mesafenin Ölçülmesi; 

a) Yarışmacı performans hattı sonunda duvara değmeden ağırlığı bırakırsa mesafe 
ağırlığın düştüğü yerden hesaplanır. 

b) Duvara değerek ağırlığı bırakırsa mesafe duvardan duvara hesaplanır. 

c) Duvara vücudunun herhangi bir uzvunu değip geriye dönüşü (“U” dönüş) yaptıktan 
sonra ağırlığı bırakırsa mesafe duvardan sonraki bölüm de eklenerek hesaplanır. 

d) Paletsiz 25 metre yarışmasından mesafe ağırlığı kullanılmaz ve sporcunun solunum 
organlarından herhangibirinin sudan çıktığı yer hakem göz kararı ile tesbit edilir ve 
performans mesafesi için kullanılır. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 690. Yüzeye çıkış, yarışmacı hat’ta mesafe belirleme ağırlığını bıraktıktan sonra 
başlar.  

Madde 691. Yarışmacı yüzeye çıkar. 

Madde 692. Yukarı çıkış esnasında yüzey hakemi, yarışmacının yüzeye çıkış noktasında 
yarışmacıya yakın olarak konumlanır. 

Madde 693. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında bir problem yaşamadıkça dokunulamaz 
veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz sayılır ve kural ihlali ile diskalifiye 
olur. 

Madde 694. Yarışmacı performansı sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur ve 
yarışmadan atılır. Bu husus onaylama (OK) vermesinden sonra dahi oluşsa geçerlidir. 
Ayrıca, ilgi onaylama (OK) vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda 
Samba-Titreme (bilinci kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin 
samba) gözlemlenmesi sonucunda yarışmacı diskalifiye olur ve yarışmadan atılır. Tüm 
bu durumlarda (derin samba ve blackout durumları) yarışmacı yarışma dışı kalır ve daha 
önceki denemeleri de geçerli sayılmaz ve ilgi Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği 
uygulanır. 

Madde 695. Yardım gerekmediği sürece diğer asistan ya da dalgıçlar yarışmacıya 
dokunamaz. Ancak yarışmacı yüzey hakemi tarafından kendisine uzatılan şamandıraya, 
kulvara ya da duvara tutunabilir. 
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Madde 696. Yarışmacının asistanının protokol sırasında yarışmacıya uzatılan şamandıraya 
ya da yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural 
ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 697. Yarışmacı performansını tamamladıktan sonra yüzeye çıktığında, hakem 
tarafından sayılan ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sonunda (5 saniye biter bitmez) ve 
kendisine sayılan ikinci 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniyede tamamen kendisi, yardımsız 
olarak, asistan hakem tarafından uzatılan 30 cm çapı ve 2-3 metre sapı olan sarı renkli 
tabelaya bir eli ile dokunma (“OK” dokunuşu) yapmak zorundadır. Tabelaya “OK” 
dokunuşu yapan yarışmacı 15 (onbeş) saniye daha hakem gözetiminde hiçbir yardım 
almadan beklemek zorundadır. Bu süre sonunda asistanından/antranöründen ya da 
yardımcı hakemden destek alabilir.  

Madde 698. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı geçici olarak onaylar ve asistanı 
aracılığı ile sonucu sekretere iletecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 699. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakem kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 700. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi  

Madde 701. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Deneme 
sıralaması kur’a ile belirlenecektir. Ancak yarışma esnasında Başhakemin uygun görmesi 
halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 702. Yarışmacının ilk sıralaması için, derecesi kaydedilir ve sıralama buna göre 
yapılır. 

Madde 703. Genel derecedeki ilk 8 (sekiz) yarışmacı başka deneme (final) yapmaya hak 
kazanır. Final yarışması, bu 8 (sekiz) yarışmacı arasında düzenlenir. 

Madde 704. Finalde daha önce yapılmış olan dereceler göz önüne alınmayacak olup, her 
yarışmacı için finalde yapılan en iyi derece final derecesi olarak ve sıralama için göz 
önüne alınacaktır. 

Madde 705. Finalde yapılan sıralamada  eşitlik olması durumunda, sıralama paylaşılacaktır. 

Madde 706. Final sıralamasında eşitlik olması durumunda, bu durumdaki yarışmacıların 
hepsi sıralamada yer alacaktır. 

Madde 707. Finale kalan sporcularda, elemelerde en yüksek performansı gerçekleştiren 
yarışmacı en son çıkış yapma hakkına sahiptir. Sıralama  buna göre belirlenecektir. 

Madde 708. Yarışmacının tüm denemelerinde aldığı en yüksek puan takım puanına 
sayılacaktır. 

Madde 709. Takım oluşumu ve takım puanlaması hesaplaması yarışma duyurusu 
talimatnamesinde verilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

STATİK APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 710. Yarışmacılar havuz bölgesi ya da soyunma odasında performanstan 1 (bir) saat 
önce kendilerini ısınma alanı hakemine göstermek zorundadır. 

Madde 711. Aynı anda bir kaç yarışma düzenlenebileceğinden yarışmacıların ve görevlilerin 
kendi bölgelerinde yer seçmeleri gerekmektedir. 

Madde 712. Başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 dakikası hariç) 
ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene sokulur. Bu 
süreden önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 713. Yarışmacılar arası süre 12 (oniki) dakikadır. 

Madde 714. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç noktasına yanına çağırmasıyla 
başlar. 

Madde 715. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 716. Aynı anda 2 (iki) yarışma grubu düzenlenmesi halinde yarışmacılar arasında 
3’er dakikalık kaydırmalar ile performanslar başlatılır. 

Madde 717. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da  akustik bir sinyal. 

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder.  

Dalış 

Madde 718. Yarışmanın başlamasından itibaren sporcu hakem asistanının kontrolündedir. 

Madde 719. Güvenlik kontrol prosedürü, hakem asistanı ile sporcu arasında düzenli 
zamanlarda gerçekleşen bir iletişim şeklidir. 

Madde 720. Bu bağlamda hakem işareti sporcu performansına başlamadan önce mutabık 
kalınmalıdır. 

Madde 721. İlk kontrol sinyali, sporcunun deklare ettiği hedef zamandan 1 (bir) dakika önce 
ikinci kontrol sinyali ise 30 (otuz) saniye önce verilir. Bundan sonra, hedef zamanda ve 
sonrasında her 15 (onbeş) saniyede bir kontrol sinyali verilir. 

Madde 722. Şayet deklare edilen zaman yarım dakikanın tamsayı cinsinden değilse kontrol 
sinyali zamanı en düşük yarım dakikaya çekilir (örneğin; 00:05:35 kontrol sinyali 
00:05:30’a göre hesaplanır ve 00:05:00’da verilir). 
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Madde 723. Şayet sporcu ilk uyarıya mutabık kalınan tepkiyi vermez ise, hakem asistanı 
ikinci uyarıyı yapar. Bundan da tepki alınmazsa, yüzey hakem asistanı sporcuyu hemen 
çıkartır ve sporcu diskalifiye olur. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 724. Yüzeye çıkış, yarışmacının solunum yollarının sudan çıkması ile başlar.  

Madde 725. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında bir problem yaşamadıkça dokunulamaz 
veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz sayılır ve kural ihlali ile diskalifiye 
olur. 

Madde 726. Yarışmacı performansı sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur ve 
yarışmadan atılır. Bu husus onaylama (OK) vermesinden sonra dahi oluşsa geçerlidir. 
Ayrıca, ilgi onaylama (OK) vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda 
Samba-Titreme (bilinci kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin 
samba) gözlemlenmesi sonucunda yarışmacı diskalifiye olur ve yarışmadan atılır. Tüm 
bu durumlarda (derin samba ve blackout durumları) yarışmacı yarışma dışı kalır ve daha 
önceki denemeleri de geçerli sayılmaz ve ilgi Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği 
uygulanır. 

Madde 727. Yardım gerekmediği sürece diğer asistan ya da dalgıçlar yarışmacıya 
dokunamaz. Ancak yarışmacı yüzey hakemi tarafından kendisine uzatılan şamandıraya, 
kulvara ya da duvara tutunabilir. 

Madde 728. Yarışmacının asistanının protokol yarışmacıya uzatılan şamandıraya ya da 
yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural ihlali 
ile diskalifiye olur. 

Madde 729. Yarışmacı performansını tamamladıktan sonra yüzeye çıktığında, hakem 
tarafından sayılan ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sonunda (5 saniye biter bitmez) ve 
kendisine sayılan ikinci 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniyede tamamen kendisi, yardımsız 
olarak, asistan hakem tarafından uzatılan 30 cm çapı olan sarı renkli tabelaya bir eli ile 
dokunma (“OK” dokunuşu) yapmak zorundadır. Tabelaya “OK” dokunuşu yapan 
yarışmacı 15 (onbeş) saniye daha hakem gözetiminde hiçbir yardım almadan beklemek 
zorundadır. Bu süre sonunda asistanından/antranöründen ya da yardımcı hakemden 
destek alabilir.  

Madde 730. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı geçici olarak onaylar ve asistanı 
aracılığı ile sonucu sekretere iletecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 731. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakem kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 732. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi ve Hesaplama  

Madde 733. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Deneme 
sıralaması teknik toplantıda verilen hedef zamana göre belirlenecektir. Ancak yarışma 
esnasında Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 734. Sıralama hedef zamanlar göz önüne alınarak en uzun zaman veren sporcunun 
en son performans yapacak şekilde planlaması şeklinde olacaktır.  
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Madde 735. Sıralama puanı hesaplanırken; 

a) Hedef Zaman (HZ) ya da üstünde alınan derecelerde Son Puan=Gerçekleşen Zaman 
(GZ) alınır. 

b) Hedef zamanın altında alınan derecelerde penaltı uygulanır ve  Son Puan= GZ-(HZ-
GZ) alınır. 

Madde 736. Yapılan performansta eşitlik olması durumunda, sporcular eşit sayılacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

SAB İT AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 737. Yarışmacılar ısınma alanına yakın bir yerde bir tekneye alınır ve başlangıçtan 1 
(bir) saat önce yarışma teknesinde ya da ilgili bölgede kendisini ısınma alanı hakemine 
gösterir. 

Madde 738. Yarışmacılar başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 
dakikası hariç) ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene 
sokulur, mesafe işaret mandalı yarışmacıya verilir ve ısınma alanına alınır. Bu süreden 
önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 739. Yarışmacılar arası süre 8 (sekiz) dakikadır. 

Madde 740. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç şamandırası yanına 
çağırmasıyla başlar. 

Madde 741. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 742. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da akustik bir sinyal.  

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder. 

Dalış 

Madde 743. Yarışmacı ağırlık kullanıyorsa, performansının tamamında bu ağırlığı taşımak 
zorundadır. 

Madde 744. Dalış, başlangıç şamandırasından dipteki hedef mesafe işaretlerine/mandalına 
kadar dikey olacaktır. 

Madde 745. Yarışmacı dalış anında hattı kullanarak (tutunarak) dalış yapamaz. 

Mesafe Mandalın/ İşaretinin Alınması  

Madde 746. Yarışmacı hedef mesafeye vardığına, diske takılı olan mesafe mandalı/işaretini 
diskten alır. Mandalı sağlam tutamaması sebebi ile mandalın düşmesi halinde yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur.  

Madde 747. Mandalın istem dışı düşmesi durumunda karar başhakemindir. 
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Madde 748. Sporcu hedef mesafeye geldiğinde mesafe mandalını/işaretini ipe tutunarak 
alabilir. Ancak bu ipe tutunma atletin mesafe kazanmasını sağlayacak şekilde olamaz. 
Aksi durumda sporcu diskalifiye olur. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 749. Yüzeye çıkış yarışmacı mesafe mandalı/işaretini aldıktan sonra başlar. 

Madde 750. Yarışmacı yüzeye dikey hatta tutunmadan çıkmak zorundadır. Ancak yüzeye 
çıktıktan sonra hatta tutunabilir. 

Madde 751. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında ve sonrasında bir problem yaşamadıkça 
dokunulamaz veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz olur ve yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 752. Yarışmacı performans sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur. Bu husus 
onaylama (OK) vermesinden sonra oluşsa dahi geçerlidir. Ayrıca, ilgi onaylama (OK) 
vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
sonucunda yarışmacı diskalifiye olur. Tüm bu durumlarda yarışmacı yarışma dışı kalır, 
daha önceki denemeleri de sayılmaz ve Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 753. Yardım gerekmediği sürece diğer dalgıçlar ya da yarışmacının asistanı 
yarışmacıya dokunamaz. Ancak yüzeye çıkan yarışmacıya yüzey hakemi ya da resmi 
görevli hakem asistanı tarafından tutanabileceği bir şamandıra verilebilir. 

Madde 754. Yarışmacının asistanının protokol sırasında yarışmacıya uzatılan şamandıraya 
ya da yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural 
ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 755. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya ya da dalış hattına tutunarak veya tutunmadan 
ve tamamen kendisi, yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 
0) saniye içerisinde yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu 
yapmak) zorundadır. İkinci 5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 
(onbeş) saniye daha hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye 
sonunda yarışmacı geçici olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış 
yarışmacı asistanından ya da yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek 
alabilir.  

Madde 756. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı onaylar ve asistanı aracılığı ile 
sonucu sekretere verecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 757. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakemin kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 758. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi ve Performans Mesafesinin Hesaplanması  

Madde 759. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Ancak yarışma 
esnasında Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   96/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

Madde 760. Deneme sıralaması teknik toplantıda verilen hedef mesafeye göre 
belirlenecektir. En derin mesafe deklarasyonu yapan yarışmacı sıralamada ilk olarak 
çıkar. 

Madde 761. Şayet sporcu hedef mesafeye ulaşamaz ve erken dönerse; mesafe hesabında 
sporcunun kolundaki derinlik ölçer baz alınır ve ilgili hesaplama maddesinde tanımlanan 
hesaplama yöntemi ile eksik her metre için 2 (iki) metre penaltı cezası uygulanır. Ondalık 
hesaplarda en yüksek ceza uygulamasına göre hesap yapılır. 

Madde 762. Sporcunun derinlik hesabında kolunda bulunan derinlik ölçerlerin en derin olanı 
baz alınarak yapılır (hedef mesafe işareti alınırsa bu mesafe baz alınır). 

Madde 763. Mesafe hesabında; şayet Gerçekleşen Mesafe (GM), Hedeflenen Mesafeden 
(HM) küçük ise Son Puan=GM-(2x(HM-GM)). Örneğin; 

HM=100 

GM=90 ise 

Son Puan=90-(2x(100-90))=70 metredir. 

Madde 764. Teknik toplantıda sporcuların hedeflenen mesafe ve olası performans zamanını 
mutlaka vermesi gerekmektedir. Olası performans zamanı çok önemlidir çünkü 
sporcunun kritik zaman kararını başhakem buna göre verecektir. Ayrıca, mesafelerde 
eşitlik olması durumunda da bu zaman sıralama için kullanılacaktır. Yapılan sıralamada  
eşitlik olması durumunda, yarışmacıların deklare ettiği olası performans zamanına en 
yakın olan üst sırada yer alacaktır. 

Madde 765. Bunda da eşitlik olması durumunda, bu durumdaki yarışmacıların hepsi aynı 
sıralamada yer alacaktır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

DEĞİŞKEN AĞIRLIKLI APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 766. Yarışmacılar ısınma alanına yakın bir yerde bir tekneye alınır ve başlangıçtan 1 
(bir) saat önce yarışma teknesinde ya da ilgili bölgede kendisini ısınma alanı hakemine 
gösterir. 

Madde 767. Yarışmacılar başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 
dakikası hariç) ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene 
sokulur, mesafe işaret mandalı yarışmacıya verilir ve ısınma alanına alınır. Bu süreden 
önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 768. Yarışmacılar arası süre 8 (sekiz) dakikadır. 

Madde 769. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç şamandırası yanına 
çağırmasıyla başlar. 

Madde 770. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 771. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da akustik bir sinyal.  

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder. 

Dalış 

Madde 772. Dalış, başlangıç şamandırasından dipteki hedef mesafe işaretlerine/mandalına 
kadar dikey olacaktır. 

Madde 773. Yarışmacı başlama verildiğinde vücudunu suya sokmuş olmalıdır. 

Madde 774. Yarışmacı kullandığı ağırlık sistemini hedef mesafeye kadar (stopper noktası) 
taşımak ve bırakmamak zorundadır. 

Madde 775. Yarışmacı dalış anında hattı kullanarak (tutunarak) dalış yapamaz. 

Mesafe Mandalın/ İşaretinin Alınması  

Mesafe işaret mandalı kullanma kararı alındı ise; 

Madde 776. Yarışmacı hedef mesafeye vardığında, ağırlığı bırakır ve diske takılı olan 
mesafe mandalı/işaretini diskten alır. Mandalı sağlam tutamaması sebebi ile mandalın 
düşmesi halinde yarışmacı kural ihlali ile diskalifiye olur.  

Madde 777. Mandalın istem dışı düşmesi durumunda karar başhakemindir. 
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Madde 778. Derinlik ölçümü sporcunun koluna takılı resmi derinlik ölçerler baz alınarak 
hesaplanır. Bu işlemde en derin ölçüm değeri sporcunun performansıdır. Mesafe hesabı 
aşağıda ilgili maddede verilmiştir. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 779. Yüzeye çıkış yarışmacı mesafe mandalı/işaretini aldıktan sonra başlar. 

Madde 780. Yarışmacı yüzeye dikey hatta tutunarak çıkabilir.  

Madde 781. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında ve sonrasında bir problem yaşamadıkça 
dokunulamaz veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz olur ve yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 782. Yarışmacı performans sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur. Bu husus 
onaylama (OK) vermesinden sonra oluşsa dahi geçerlidir. Ayrıca, ilgi onaylama (OK) 
vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
sonucunda yarışmacı diskalifiye olur. Tüm bu durumlarda yarışmacı yarışma dışı kalır, 
daha önceki denemeleri de sayılmaz ve Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 783. Yardım gerekmediği sürece diğer dalgıçlar ya da yarışmacının asistanı 
yarışmacıya dokunamaz. Ancak yüzeye çıkan yarışmacıya yüzey hakemi ya da resmi 
görevli hakem asistanı tarafından tutanabileceği bir şamandıra verilebilir. 

Madde 784. Yarışmacının asistanının protokol sırasında yarışmacıya uzatılan şamandıraya 
ya da yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural 
ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 785. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya ya da dalış hattına tutunarak veya tutunmadan 
ve tamamen kendisi, yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 
0) saniye içerisinde yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu 
yapmak) zorundadır. İkinci 5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 
(onbeş) saniye daha hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye 
sonunda yarışmacı geçici olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış 
yarışmacı asistanından ya da yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek 
alabilir.  

Madde 786. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı onaylar ve asistanı aracılığı ile 
sonucu sekretere verecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 787. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakemin kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 788. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi ve Performans Mesafesinin Hesaplanması  

Madde 789. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Ancak yarışma 
esnasında Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 790. Deneme sıralaması teknik toplantıda verilen hedef mesafeye göre 
belirlenecektir. En derin mesafe deklarasyonu yapan yarışmacı sıralamada ilk olarak 
çıkar. 
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Madde 791. Şayet sporcu hedef mesafeye ulaşamaz ve erken dönerse; mesafe hesabında 
sporcunun kolundaki derinlik ölçer baz alınır ve ilgili hesaplama maddesinde tanımlanan 
hesaplama yöntemi ile eksik her metre için 2 (iki) metre penaltı cezası uygulanır. Ondalık 
hesaplarda en yüksek ceza uygulamasına göre hesap yapılır. 

Madde 792. Sporcunun derinlik hesabında kolunda bulunan derinlik ölçerlerin en derin olanı 
baz alınarak yapılır (hedef mesafe işareti alınırsa bu mesafe baz alınır). 

Madde 793. Mesafe hesabında; şayet Gerçekleşen Mesafe (GM), Hedeflenen Mesafeden 
(HM) küçük ise Son Puan=GM-(2x(HM-GM)). Örneğin; 

HM=100 

GM=90 ise 

Son Puan=90-(2x(100-90))=70 metredir. 

Madde 794. Teknik toplantıda sporcuların hedeflenen mesafe ve olası performans zamanını 
mutlaka vermesi gerekmektedir. Olası performans zamanı çok önemlidir çünkü 
sporcunun kritik zaman kararını başhakem buna göre verecektir. Ayrıca, mesafelerde 
eşitlik olması durumunda da bu zaman sıralama için kullanılacaktır. Yapılan sıralamada  
eşitlik olması durumunda, yarışmacıların deklare ettiği olası performans zamanına en 
yakın olan üst sırada yer alacaktır. 

Madde 795. Bunda da eşitlik olması durumunda, bu durumdaki yarışmacıların hepsi aynı 
sıralamada yer alacaktır. 
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ALTINCI BÖLÜM 

İP DESTEKL İ APNEA YARIŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 796. Yarışmacılar ısınma alanına yakın bir yerde bir tekneye alınır ve başlangıçtan 1 
(bir) saat önce yarışma teknesinde ya da ilgili bölgede kendisini ısınma alanı hakemine 
gösterir. 

Madde 797. Yarışmacılar başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 
dakikası hariç) ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene 
sokulur, mesafe işaret mandalı yarışmacıya verilir ve ısınma alanına alınır. Bu süreden 
önce yarışmacının suya girmesine izin verilmez. 

Madde 798. Yarışmacılar arası süre 8 (sekiz) dakikadır. 

Madde 799. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç şamandırası yanına 
çağırmasıyla başlar. 

Madde 800. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 801. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da  akustik bir sinyal.  

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder. 

Dalış 

Madde 802. Yarışmacı ağırlık kullanıyorsa, performansının tamamında bu ağırlığı taşımak 
zorundadır. 

Madde 803. Dalış, başlangıç şamandırasından dipteki hedef mesafe işaretlerine/mandalına 
kadar dikey olacaktır. 

Madde 804. Yarışmacı dalış anında hattı kullanarak (tutunarak) ya da kullanmadan dalış 
yapabilir. 

Mesafe Mandalın/ İşaretinin Alınması  

Madde 805. Yarışmacı hedef mesafeye vardığına, diske takılı olan mesafe mandalı/işaretini 
diskten alır. Mandalı sağlam tutamaması sebebi ile mandalın düşmesi halinde yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur.  

Madde 806. Mandalın istem dışı düşmesi durumunda karar başhakemindir. 
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Madde 807. Sporcu hedef mesafeye geldiğinde mesafe mandalını/işaretini ipe tutunarak 
alabilir. Ancak bu ipe tutunma atletin mesafe kazanmasını sağlayacak şekilde olamaz. 
Aksi durumda sporcu diskalifiye olur. 

Yüzeye Çıkı ş 

Madde 808. Yüzeye çıkış yarışmacı mesafe mandalı/işaretini aldıktan sonra başlar. 

Madde 809. Yarışmacı yüzeye dikey hatta tutunarak çıkabilir.  

Madde 810. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında ve sonrasında bir problem yaşamadıkça 
dokunulamaz veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz olur ve yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 811. Yarışmacı performans sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur. Bu husus 
onaylama (OK) vermesinden sonra oluşsa dahi geçerlidir. Ayrıca, ilgi onaylama (OK) 
vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
sonucunda yarışmacı diskalifiye olur. Tüm bu durumlarda yarışmacı yarışma dışı kalır, 
daha önceki denemeleri de sayılmaz ve Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 812. Yardım gerekmediği sürece diğer dalgıçlar ya da yarışmacının asistanı 
yarışmacıya dokunamaz. Ancak yüzeye çıkan yarışmacıya yüzey hakemi ya da resmi 
görevli hakem asistanı tarafından tutanabileceği bir şamandıra verilebilir. 

Madde 813. Yarışmacının asistanının protokol sırasında yarışmacıya uzatılan şamandıraya 
ya da yarışmacıya dokunması halinde yarışmacının performansı geçersiz sayılır ve kural 
ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 814. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya ya da dalış hattına tutunarak veya tutunmadan 
ve tamamen kendisi, yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 
0) saniye içerisinde yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu 
yapmak) zorundadır. İkinci 5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 
(onbeş) saniye daha hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye 
sonunda yarışmacı geçici olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış 
yarışmacı asistanından ya da yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek 
alabilir.  

Madde 815. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı onaylar ve asistanı aracılığı ile 
sonucu sekretere verecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 816. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakemin kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 817. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi ve Performans Mesafesinin Hesaplanması  

Madde 818. Yarışmacıların tamamı 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Ancak yarışma 
esnasında Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 819. Deneme sıralaması teknik toplantıda verilen hedef mesafeye göre 
belirlenecektir. En derin mesafe deklarasyonu yapan yarışmacı sıralamada ilk olarak 
çıkar. 
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Madde 820. Şayet sporcu hedef mesafeye ulaşamaz ve erken dönerse; mesafe hesabında 
sporcunun kolundaki derinlik ölçer baz alınır ve ilgili hesaplama maddesinde tanımlanan 
hesaplama yöntemi ile eksik her metre için 2 (iki) metre penaltı cezası uygulanır. Ondalık 
hesaplarda en yüksek ceza uygulamasına göre hesap yapılır. 

Madde 821. Sporcunun derinlik hesabında kolunda bulunan derinlik ölçerlerin en derin olanı 
baz alınarak yapılır (hedef mesafe işareti alınırsa bu mesafe baz alınır). 

Madde 822. Mesafe hesabında; şayet Gerçekleşen Mesafe (GM), Hedeflenen Mesafeden 
(HM) küçük ise Son Puan=GM-(2x(HM-GM)). Örneğin; 

HM=100 

GM=90 ise 

Son Puan=90-(2x(100-90))=70 metredir. 

Madde 823. Teknik toplantıda sporcuların hedeflenen mesafe ve olası performans zamanını 
mutlaka vermesi gerekmektedir. Olası performans zamanı çok önemlidir çünkü 
sporcunun kritik zaman kararını başhakem buna göre verecektir. Ayrıca, mesafelerde 
eşitlik olması durumunda da bu zaman sıralama için kullanılacaktır. Yapılan sıralamada  
eşitlik olması durumunda, yarışmacıların deklare ettiği olası performans zamanına en 
yakın olan üst sırada yer alacaktır. 

Madde 824. Bunda da eşitlik olması durumunda, bu durumdaki yarışmacıların hepsi aynı 
sıralamada yer alacaktır. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SKANDALOPETRA APNEA YARI ŞMASI 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 825. Yarışmacılar ısınma alanına yakın bir yerde bir tekneye alınır ve başlangıçtan 1 
(bir) saat önce yarışma teknesinde ya da ilgili bölgede kendisini ısınma alanı hakemine 
gösterir. 

Madde 826. Yarışmacılar başlangıçtan 30 (otuz) dakika önce (başlangıç noktası son 3 
dakikası hariç) ısınma hakemi tarafından başlangıç hakeminin verdiği bilgiye göre düzene 
sokulur ve ısınma alanına alınır. Bu süreden önce yarışmacının suya girmesine izin 
verilmez. 

Madde 827. Yarışmacılar arası süre 8 (sekiz) dakikadır. 

Madde 828. Yarış başlangıç hakeminin yarışmacıyı başlangıç noktasına çağırmasıyla başlar. 

Madde 829. Bundan sonra yarışmacının son 3 (üç) dakikası başlar. Yarışmacı bu 3 (üç) 
dakika içerisinde herhangi bir zamanda performansına başlayabilir. 

Madde 830. Yarışmacı yarışmaya hazır olduğunda başlama hakemi zamanı hatırlatır. 

3 (üç) dakika 

2 (iki) dakika  

1 (bir) dakika 

30 (otuz) saniye 

10 (on) saniye 

10-0 arası geriye sayım ya da  akustik bir sinyal.  

Bu sinyalden sonra yarışa başlamayan dalıcı hakkını kaybeder. 

Dalış 

Madde 831. Dalış, başlangıç noktasından dipteki hedef mesafe işaretine kadar dikey 
olacaktır. 

Madde 832. Yarışmacı dalış anında skandalopetra taşının herhangi bir noktasından tutabilir. 

Madde 833. Dalış esnasında sporcunun yüzey asistanı ipi istenilen hız ve şekilde boşaltır. 

Madde 834. Yüzey asistanı ipteki işaretlemeye göre ipin durması gerken noktaya kadar 
bırakmakla yükümlüdür. 

Madde 835. Sporcuların koluna takılan resmi derinlik ölçerleri tüm sporcular için aynı olmak 
zorundadır. 

Madde 836. Sporcu başlama noktasından istediği şekilde suya dalış yapabilir (oturabilir, 
ayakta dalabilir vb.) ama her zaman suyun dışından giriş yapmalıdır. 

Madde 837. Sporcunun yüzey asistanı son 3 (üç) dakika içerisinde sporcuya dokunabilir, 
konuşabilir vb. 
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Yüzeye Çıkı ş 

Madde 838. Yüzeye çıkış yarışma ipinin son noktaya erişmesi ile yüzey asistanı tarafından 
durdurulması sonucu başlar.  

Madde 839. Yarışmacı skandalopetra taşına basarak ya da sadece ipe tutunarak yüzey 
asistanı tarafından yukarı çekilir. Tüm koşullarda sporcunun en üst eli skandalopetra 
taşının 4 (dört) metre üstünü geçemez. 

Madde 840. Yarışmacının yüzey asistanı sporcunun skandalopetra taşını bıraktığını 
hissetmesi ya da ipin son noktaya ulaşması halinde “çıkış” diye bağırarak sporcuyu 
yukarı çeker. 

Madde 841. Bu sırada yüzey hakemi tek eli ile sporcunun çıkış işaretini yapar. 

Madde 842. Yarışmacıya, yüzeye çıkışı sırasında ve sonrasında bir problem yaşamadıkça 
dokunulamaz veya yardım edilemez. Aksi halde performansı geçersiz olur ve yarışmacı 
kural ihlali ile diskalifiye olur. 

Madde 843. Yarışmacı performans sırasında baygınlık yaşarsa diskalifiye olur. Bu husus 
onaylama (OK) vermesinden sonra oluşsa dahi geçerlidir. Ayrıca, ilgi onaylama (OK) 
vermesi maddesi gereğini yerine getiremeyecek durumda Samba-Titreme (bilinci 
kaybetmeksizin, kısmi fiziksel bütünlüğün kaybedilmesi-derin samba) gözlemlenmesi 
sonucunda yarışmacı diskalifiye olur. Tüm bu durumlarda yarışmacı yarışma dışı kalır, 
daha önceki denemeleri de sayılmaz ve Diskalifiye ve Cezalar maddesi gereği uygulanır. 

Madde 844. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya tutunarak veya tutunmadan ve tamamen kendisi, 
yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 0) saniye içerisinde 
yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu yapmak) zorundadır. İkinci 
5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 (onbeş) saniye daha 
hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye sonunda yarışmacı geçici 
olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış yarışmacı asistanından ya da 
yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek alabilir.  

Madde 845. Yüzey hakemi bu andan sonra yarışmacıyı onaylar ve asistanı aracılığı ile 
sonucu sekretere verecek olan yarış hakemine iletir. 

Madde 846. Eğer bir hata bulunursa sekreter bunu bir “yıldız”la yarışmacının yaptığı 
mesafenin yanına işaretleyecektir. Bu taktirde  sonuç Başhakemin kararına kadar geçici 
kalacaktır. 

Madde 847. Geçici sonuçlar beyaz ve kırmızı gibi bir işaretleme ile açıklanacaktır. 

Yarışmanın Geli ştirilmesi ve Performans Mesafesinin Hesaplanması  

Madde 848. Yarışmacıların herbiri 1 (bir) deneme yapma hakkına sahiptir. Ancak yarışma 
esnasında Başhakemin uygun görmesi halinde bir hak daha verilebilir. 

Madde 849. Toplam puan, her iki yarışmacının toplam zamanları ile varsa mesafe hatasının 
zamana çevrilmesi ile elde edilen penaltı uygulamasının eklenmesi ile elde edilir. 

Madde 850. Derinlik ölçerdeki mesafe en yakın tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır. Örneğin 
19.49 metre 19 (ondokuz) olarak ya da 19.50 metre 20 (yirmi) metre olarak hesaplanır. 
Elde edilen bu rakam Performans Mesafesi (PM) olarak kabul edilir. 
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Madde 851. Performans sırasında skandalopetra taşının düşürülmesi de penaltıdır ve 
aşağıdaki penaltı hesabına göre penaltı uygulanır. 

Madde 852. Şayet Hedef Mesafesi (HM) ile PM arasındaki fark 1 (bir) metreden az ise 
penaltı uygulanmaz. Eğer bu mesafe 1 (bir) metreden fazla ise penaltı uygulanır. Penaltı 
hesabında; HM ile GM arasındaki farkın mutlak değerine 5 (beş) metre penaltı eklenir. 

Daha sonra elde edilen bu mesafe zaman değerine çevrilir. Bu çevirim için her metre 2 
saniye olarak alınır ve son olarak elde edilen toplam penaltı zamanı takımın toplam 
zamanına eklenir ve son performans zamanı hesaplanır.  

Örnek-1; HM=30 m, GM=29 m. HM-GM=1 m, penaltı uygulanmaz. 

Örnek-2; HM=20 m, GM=17 m. HM-GM=3 m, penaltı=3+5=8 m. Dönüştürülmüş penaltı 
8x2=16 saniye sporcunun toplam performans zamanına eklenir. 

Örnek-3; HM=20 m, GM=22 m. HM-GM=2 m, penaltı=2+5=7 m. Dönüştürülmüş penaltı 
7x2=16 saniye sporcunun toplam performans zamanına eklenir. 

Madde 853. 4 (dört) metre işaretinin üzerinden ipin tutulması diskalifiye sebebidir. Bunun 
dışındaki tüm hatalar penaltı ile cezalanır. 

Madde 854. Takım Yarışmaları; 

a) Performans sırası teknik toplantıda yapılan kura ile belirlenir. 

b) Herbir takım 2 (iki) sporcudan oluşur. 

c) Her takım sporcusu sıra ile aynı görevi yaparlar. 

d) Takım puanı heriki sporcunun toplam zamanları ve varsa penaltı zamanlarının 
toplamı ile elde edilir. 
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SEKİZİNCİ BÖLÜM 

HIZ-DAYANIKLILIK APNEA YARI ŞMASI 

Organizasyon  

Madde 855. Hız ve Dayanıklılık Apneası yarışları talimatnamede başka şekli belirtilmedikçe 
ön yarışlar ve final şeklinde organize edilir. Ön yarışlar ve finalde  maksimum 4 yarışmacı 
olabilir. 

Madde 856. CMAS şampiyonaları için bir A finali (ön yarışlardaki en iyi dört sporcu) ve bir B 
finali (ön yarışlarda beşinci, altıncı, yedinci ve sekizincilik derecelerini elde etmiş 
sporcular) organize edilir. 

Madde 857. Derecelendirme iki final için ayrı yapılır: A finalindeki yarışmacılar final 
derecelendirmede zamanları B finalindeki sporculardan daha kötü bile olsa ilk dört sırada 
yer alacaklardır. Sonuç olarak, sadece A finalindeki sporcular podyuma çıkabilir. 

Madde 858. Her yarışmadaki başlangıç pozisyonları alt şekilde belirlenmelidir: 

Madde 859. Tüm katılımcı sporcuların son 12 ayki en iyi yarışma zamanları, yarışmaya son 
kaydolma gününden önce, giriş formunda belirtilerek ibraz edilmelidir. Zamanlarını ibraz 
etmeyen sporcular, en yavaş zamanlı olarak değerlendirilir ve isimleri listenin sonuna 
yazılır. Eş zamanlı sporcular ve zaman belirtmemiş sporcuların sıralamasını kura 
çekimiyle belirlenir. Sporcular aşağıda belirtilen şekilde kulvarlara yerleştirilir: 

Zaman derecelendirmesi yarı şlarında (Direk final): 

Madde 860. Eğer havuzda tek sayıda kulvar var ise, en hızlı sporcu veya en hızlı takım 
merkez kulvara yerleştirilir. Çift sayıda kulvarın olduğu havuzlarda, en hızlı sporcu orta 
kulvarın sağındaki kulvara geçer. İkinci en hızlı zamandaki sporcu onun solundaki kulvara 
geçer. Diğer sporcular bu iki sporcunun sol ve sağ taraflarındaki kulvarlara yerleştirilirler. 
Ön yarı şmaların yapılaca ğı yarışmalarda:  

Madde 861. Ön yarışmalarda sporcular giriş formundaki zamanlarına göre alt şekilde 
yerleştirilmelidir: Organizatör havuzdaki kulvar sayısı ve yarışmacı sayısına göre ön 
yarışmaları belirler. Sadece bir ön yarış olacaksa, yarışmacılar finaldeki gibi 
yerleştirilmelidir ve bu ön yarış sadece finallerin yapılmasının planlandığı zaman 
yapılmalıdır. Eğer iki ön yarış yapılacaksa, en hızlı sporcu ikinci ön yarışta yer almalıdır. 
İkinci en iyi zamanlı sporcu birinci yarışta, üçüncü en iyi zamanlı sporcu ikinci yarışta, 
dördüncü en iyi zamanlı sporcu birinci yarışta vb. olacak şekilde yerleştirilmer 
yapılmalıdır. Üç ön yarış yapılacaksa, en hızlı sporcu üçüncü yarışta, ikinci en iyi zamanlı 
sporcu ikinci yarışta ve üçüncü en iyi zamanlı sporcu birinci yarışta vb şeklinde 
yerleştirme yapılmalıdır. Dört veya daha çok ön yarışın yapılacağı durumlarda, etkinlikte 
sıralamalar yukarıdaki kurallar doğrultusunda yapılacaktır. Son üç ön yarışmadan önce 
yapılacak ön yarışma, en hızlı sporcuyu takip eden sporcular arasında yapılmalı; son dört 
ön yarışmadan önce yapılacak son ön yarışma bu sporcuları takip eden sporcular 
arasında yapılmalıdır vb. 

Finaller: 

Madde 862. Ön yarışmalar tamamlanınca, finaldeki kulvarlar ön yarışmalarda elde edilen 
zamanlara bakılarak, yukarıdaki kurallar doğrultusunda yapılır. Dört artı dört en iyi ön 
yarış zamanları A ve B finallerine katılacak sporcuları belirler. 
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Madde 863. Bir sporcu finale katılmak istemezse derecelendirmede bir sonraki sırada 
bulunan sporcu onun yerine finale girebilir. Finaldeki kulvarlara girecek sporcular yeniden 
değerlendirilir ve yeni başlangıç listeleri yayınlanır. 

Madde 864. Yarışmacılar havuz bölgesi ya da soyunma odasında performanstan 1 (bir) saat 
önce kendilerini ısınma alanı hakemine göstermek zorundadır. 

Yarışmaya Başlangıç  

Madde 865. Yarışmacılar havuz bölgesi ya da soyunma odasında performanstan 1 (bir) saat 
önce kendilerini ısınma alanı hakemine göstermek zorundadır. 

Madde 866. Sporcular yarış için havuz kenarındayken sadece palet veya monopaletlerini 
giyecek şekilde olabilmeleri için dalış kıyafetlerini ve maskelerini bekleme odasında 
önceden giyinmelidirler. 

Madde 867. Başlangıç dalışı, başlangıç bloğundan oturarak suya girerek veya suyun 
içerisindeyken yapılabilir. 

Madde 868. Her etkinliğin başlangıcında, Başhakem bir seri kısa düdükler çalarak sporculara 
hazırlanmaları gerektiğinin işaretini verir. Bu andan itibaren sporcuların hazırlanmak için 
2 (iki) dakikaları vardır. Büyük bir saat sporcular tarafından rahatça görülebilecek şekilde 
havuz kenarına yerleştirilmelidir. Uzun bir düdükle beraber, sporcular başlangıç 
bloklarında veya suda pozisyon alırlar. Sporcular ve resmi görevliler başlangıç için 
hazırdırlar. Başhakem kolunu uzatarak başlatıcıya işaret verir ve sporcuların kontrolünü 
başlatıcıya devreder. 

Madde 869. Başhakemin uzun düdüğü duyulunca, sporcular başlangıç bloğuna çıkar veya 
havuz duvarını tutarlar. Eğer isterlerse sporcular önceden de başlangıç bloğunda ayakta 
durabilir veya havuzun duvarıyla temasta olabilirler. Başlatıcı ‘Markaları alın’ dediği 
zaman, sporcular hemen başlangıç pozisyonunu almalı ve hareketsiz durmalıdırlar. Tüm 
sporcular hareketsiz durduğunda, başlatıcı başlangıç işaretini verir. 

Madde 870. Başlangıç işareti yarıştan önce belirlenmiş ve açıklanmış olmalıdır. 

Madde 871. Bir (veya daha fazla) yarışmacı başlangıç işaretinden önce dalar veya hareket 
ederse hatalı çıkış olur. 

Madde 872. Başlatıcı veya başhakemin hatalı çıkışlar üzerine verdiği kararlar son karardır ve 
temyiz edilemezler. 

Madde 873. Erken çıkış yapan tüm sporcular diskalifiye edilir. Eğer başlangıç işareti 
herhangi bir diskalifikasyondan önce verilmişse, yarış devam eder ve erken çıkış yapan 
sporcular yarışın sonunda diskalifiye edilir. Eğer diskalifikasyon başlangıç sinyalinden 
önce ilan edilmişse, başlangıç sinyali verilmez, yarışta kalan sporculara hatırlatma yapılır 
ve başlatıcı başlangıç sinyalini verir. 

Yüzüş Stili  

Madde 874. Yüzüş stili serbest bırakılmıştır. 

Madde 875. Apnea halindeyken, yarışmacının yüzü tüm mesafe boyunca suya batmış halde 
olmalıdır ve sporcu ancak duvara dokunduktan sonra yüzünü suyun üzerine çıkarabilir 
(her duruşta veya yarışın sonunda) ve dönüşlerde duvardan 3 (üç) metre mesafe 
içerisinde solunum yollarını suya sokmuş olmalıdır. 
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Madde 876. Eğer elektronik zaman ölçme ekipmanı kullanılıyorsa, yarışmacı bitişteki 
dokunmatik alana dokunmalıdır.   

Madde 877. Yarışmacı dönerken duvara vücudunun herhangi bir kısmı veya paleti ile 
dokunmalıdır. 

Madde 878. Hız-Dayanıklılık Apneası etkinliklerinde peşpeşe yapılacak apneaların 
arasındaki  (havuzun uzunluğuna göre her 25 veya 50 m de bir) dinlenme süresi serbest 
bırakılmıştır. 

Madde 879. Yarış ilk sporcunun varışından üç dakika sonra sonlandırılır. Sporcuların apnea 
halinde kaç havuz boyunu düzgün bir şekilde yüzdükleri kaydedilir ve sporcunun 
derecelendirilmesinde kullanılabilir. 

Madde 880. Kulvarından çıkan veya başka bir sporcuya herhangi bir şekilde engel olan 
sporcu diskalifiye edilir. 

Madde 881. Yarışmacı yüzeye çıkarak ve ilk 5 (beş) (1, 2, 3, 4, 5) saniye sayılması sırasında 
sadece kendisine uzatılan şamandıraya ya da dalış hattına tutunarak veya tutunmadan 
ve tamamen kendisi, yardımsız olarak yüzeyde bekler. Sonrasındaki 5 (beş) (5, 4, 3, 2, 1, 
0) saniye içerisinde yüzey hakeminin başına bir eli ile dokunmak (“OK” dokunuşu 
yapmak) zorundadır. İkinci 5 (beş) saniyesi dolan yarışmacı yine sadece kendi halinde 15 
(onbeş) saniye daha hakem gözetiminde beklemek zorundadır. 15 (onbeş) saniye 
sonunda yarışmacı geçici olarak onaylanır. Son 15 (onbeş) saniyesi de tamamlanmış 
yarışmacı asistanından ya da yanında bulunan resmi onaylı bir yardımcıdan destek 
alabilir.  

Madde 882. Geçici olarak onaylanmış sonuç anons ve/veya işaret edilir (Ör: beyaz ve kırmızı 
bayrak). 

Sınıflandırma  

Madde 883. Eğer aynı yarışta birkaç yarışmacı aynı anda duvara dokunursa, resmi 
derecelendirmede aynı dereceyi paylaşırlar. Farklı yarışlarda, saniyenin yüzde biri 
ölçeğinde eşzamandaki sporcular için de bu kural geçerlidir. 

Madde 884. Eğer bir final kalifikasyonu için karar alınması gerekiyorsa, bir derecelendirme 
yarışının en iyi zamanı belirleyici olacaktır. 

Madde 885. İki sporcu arasında yapılacak olan bu şekilde bir derecelendirme yarışı, 
sporcuların yarışlarını tamamlamasından minimum 1 saat sonra yapılabilir. 

Madde 886. Yarışmacıların zamanları aynı olursa ve sıralamaya bitiş hakemi veya 
başhakem tarafından karar verilmişse, bu karar final kalifikasyonu hakkında belirleyici 
olur. 

Madde 887. Eğer eşzamanlı sporculardan biri, bu iki sporcu arasında yapılacak 
derecelendirme yarışına katılmazsa, bu yarış A finali kalifikasyonu için yapılıyorsa 
otomatikman 5. sıraya, eğer yarış B finali kalifikasyonu için yapılıyorsa 9. sıraya yerleşir.  

Madde 888. Bir yarışmacı bir yarış esnasında veya sonrasında diskalifiye edilirse, 
diskalifikasyon resmi protokole kaydedilmelidir ancak zamanının veya yerinin kaydına 
lüzum yoktur. 

Madde 889. Eğer A (B) finalinde bir diskalifikasyon olursa yarışmacı 4. (8.) sıraya yerleşir. 



 

Serbest Dalış Yarışma Talimatı Sürüm 2013-04   109/111 

SERBEST DALIŞ TEKNİK KURULU - SDTK 

 

Madde 890. Eğer sporcu tam mesafeyi kendi kararı veya yarışın durdurulması sebebi ile 
katetmezse, düzgün bir şekilde yüzdüğü havuz boyu sayısı kaydedilir ve bu sporcunun 
derecelendirilmesinde kullanılabilir.  
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ALTINCI KISIM 

DİĞER HÜKÜMLER 

Madde 891. Yarışmanın ilerleyişi, sponsorların taleplerinden dolayı rahatsız edilmemeli ve 
aksatılmamalıdır. 

Madde 892. SDTK, katılacak basın temsilcilerinin sayısını belirlemeli ve onaylı basın 
temsilcileri için yarışma boyunca görev alanlarını düzenlemelidir. 

Madde 893. SDTK,  görevlilerin tanınması ve görevlerine göre belirginleştirilmesi için değişik 
renklerde tişört ve bant sağlamalı ve yarışma boyunca bunlar giyilmelidir. 

Madde 894. SDTK, resmi kurallara ve organizasyonun genel uygulama ve kurallarına 
uymayan bireylerin başına gelebilecek kaza ve zararlardan sorumlu tutulamaz. 

Madde 895. Yarışma kuralları yarışma tarihinden önce ilan edilen ilgi yarışma 
talimatnamesinden sonra değiştirilemez. 

Madde 896. Yarışmalarda cezayı gerektiren hallerde bulunanlar hakkında TSSF Disiplin 
Talimatı ve hüküm bulunmayan hallerde ise CMAS kuralları uygulanır.  

Madde 897. Hakemler yarışmada TSSF Hakem Talimatı hükümlerine ve CMAS yarışma 
kurallarına uygun olarak görev yaparlar.  

Madde 898. Bu talimatnamede yer alan kurallarda ortaya çıkacak olan herhangi bir eksik ya 
da farklı anlaşılma durumunda orjinal CMAS yarışma kuralları geçerli olacaktır. 
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YEDİNCİ KISIM 

SON HÜKÜMLER 

Hüküm Bulunmayan Haller  

Madde 899. Bu Talimatnamede yer almayan hususlar ve uyuşmazlıklar ile bu talimat ve bu 
talimatın uygulanmasına yönelik olarak yürürlüğe konulan mevzuat hükümlerine 
uymayanlar hakkında cezayı gerektiren haller için kararları, TSSF Disiplin Talimatı,  
CMAS ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların kararları  ve kaideleri gözönünde 
tutularak TSSF Disiplin Kurulu verir.  

Yürürlük  

Madde 900. Bu Talimatname Türkiye Sualtı Sporları federasyonunun resmi internet 
sayfalarında yayınlanarak  yürürlüğe girer.  

Yürütme  

Madde 901. Bu Talimatname hükümleri Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığınca 
yürütülür.   

 

 


