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TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR SPOR FEDERASYONU  
YÜZME MÜSABAKA TALİMATI 

 
 

 Amaç 

 Madde -1 Bu talimatın amacı, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 
düzenlenecek yüzme müsabakaları ile bu karşılaşmalara hazırlık amacıyla düzenlenen 

organizasyonun planlanmasını, icrasını ve derecelerin tecil edilmesi ile bu faaliyetlerin 

uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetilmesini sağlayacak esas ve usulleri 

belirlemektir. 

 

 Kapsam 
 Madde -2 Ülkemizde ve Yurtdışında oynanacak bütün resmi ve özel Özel Sporcular 

yüzme müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü 

itirazların karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar. 

Dayanak:  

Madde 3.  Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddesi ile 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk 

Spor Federasyonları Çerçeve Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.  

 
Tanımlar 
 

 Madde -4 Bu Talimatta geçen; 

 Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

 Federasyon   : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nu 

 Federasyon Başkanı : Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı’nı, 
 İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

 İl Müdürü  : Gençlik ve Spor İl Müdürünü, 

 Spor Kulübü  : Genel Müdürlük veya Federasyon tarafından tescil edilmiş 

olan Spor Kulübü’nü, 

 INASFİD  : Uluslar arası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu, 

 SPECİAL OLYMPİCS : Özel Olimpiyat Oyunları, 
 Özel Sporcu  : Zihinsel Engelli Sporcuları, 

 Tertip Kurulu  :Yüzme branşını yönetmekten sorumlu olarak kurulan 

 kurullarını ifade eder.  

 Kategori  : Sporcuların yaşlarına göre sınıflandırılması, 

 Kademe  :Sporcuların yaş kategorileri içerisinde Yüzme Yetenek 
Değerlendirme Testinde/yarışmalarında aldıkları puanlara/derecelere göre sınıflandırılması, 

 FEDERASYON YÜZME TEMSİLCİLERİ :Türkiye Özel Sporcular Spor 

Federasyonu tarafından özel sporcular yüzme müsabakalarını koordine etmek, milli takımın 

belirlenmesini ve uluslararası karşılamalara hazırlanmasını sağlamak için resmi olarak 

atanmış kişi, Teknik Kurul üyesi/üyeleri, 

 GÖNÜLLÜ  :Karşılaşmalarda sporculara yardım maksadı ile kendi 
müracaatı ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcileri tarafından 

görevlendirilen kişi/kişiler,  

 

 Müsabakalara   Katılacak Takımlar 

 Madde- 5 Özel sporcuların cesaretlerini sergilemek, spor yapma mutluluğunu 
yaşamalarını sağlamak, arkadaşlıklarını geliştirmek ve toplumdan ayrı olmadıklarını 

yaşatmak maksadıyla eğitilmeleri için faaliyet gösteren ve federasyona kayıtlı Gençlik ve 



TÖSSFED YÜZME MÜSABAKA TALİMATI 

2 

Spor İl Müdürlüklerince tescili yapılan Özel Sporcular Spor Kulübü Yüzme Sporcu veya 
takımlarıdır. 

 

Müsabakaların Kadro Yapıları 

 

 Madde- 6  
 1- Yüzme faaliyetlerine katılacak takımların resmi müsabakalara çıkacak sporcuları 

her müsabakadan önce en geç 15 gün öncesinde Federasyonda bulundurulur. 

Şampiyonaların Federasyon yetkililerinin veya Tertip komitesinin alacağı karara göre serileri 

belirlemek maksadıyla da seviye tespiti yapılabilir. 

 

 2- Türkiye Şampiyonasında seviye tespiti yapılmaz. 
 3- Yaş grupları ve yetenek seviyelerine göre yarışmaların yapılacağı kategoriler 

belirlenir ve bu kategoriler organizasyon öncesinde yapılacak “ Teknik Toplantı”larda 

açıklanır. 

 

 Müsabakalara Katılacak Sporcular 

 
 Madde – 7  

 1- Karşılaşmalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar bulunacaktır. 

 a) Sekiz yaşından büyük olmak, 

 b) Adına yarışacağı Spor Kulübüne kayıtlı olmak, 

 c) Herhangi bir nedenle yarışmalardan men edilmemiş olmak, 
 2- Karşılaşmalara katılacak sporcuların sorumlulukları aşağıda sıralanmıştır. 

 a) Her sporcu kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdür. Söz ya da 

davranışlarıyla diğer Federasyon yetkililerine, sporculara, antrenörlere, gönüllülere, 

hakemlere ya da rakiplerine hakaret eden sporcular Müsabaka Başhakemi/hakeminin ve 

Federasyon Temsilcisinin vereceği rapor doğrultusunda yarışmalardan ihraç edilebilirler. 

 b) Müsabaka esnasında hakem tarafından diskalifiye (ihraç) edilen sporcular bir 
sonraki müsabakada yarışamazlar. 

 c) Sınıflandırma yarışmalarında dürüst davranmadığı saptanan sporcular diskalifiye 

olur. Antrenörler sporcularının gerçek performanslarını göstermelerini sağlamakla 

sorumludurlar. 

 3- Her sporcu, Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri veya Federasyon tarafından 
onaylanmış Fotoğraflı Lisanslar ile müsabakalara iştirak edebilirler. 

 4- Lisansı olmayan sporcular müsabakalarda yüzemez. 

 

 Müsabakalara Katılacak Antrenörler 

 

 Madde -8  
 1- Yüzme müsabakalarında  görev alacak antrenörlerde “ Yüzme Antrenörü” belgesi 

aranır.  

 2- Sporcu ile daha önceden çalışmış ve Spor Kulüplerince isimleri bildirilen 

antrenörler takımlarının başında yarışma alanında gönüllülere / hakemlere teslim etmek 

zorundadır. 
 3-Antrenörlerin sorumlulukları;  

 a) Antrenörler sporcuların sağlığını ve güvenliğini her zaman birinci planda 

tutmalıdırlar. 

 b) Antrenörler kurallara uymak ve sportmence davranmakla yükümlüdürler. 

 c) Söz ya da davranışlarıyla sporculara, diğer antrenörlere, gönüllere, hakemler ya da 

izleyicilere hakaret edenler o müsabaka süresince antrenörlükten men edilirler. 
 ç) Antrenörler kendi spor dallarındaki Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, 

INASFİD ve Özel Olimpiyat Oyunlarının kurallarını bilmek ve sporcularını müsabakalara bu 

kurallar çerçevesinde hazırlamakla yükümlüdür. 

 d) Antrenörler sporcuları ile ilgili olarak bildirdikleri ön performansların sporcunun 

kapasitesini doğru olarak yansıtmasından sorumludur. 
 e) Antrenörler dürüst davranarak sporcuları Sınıflandırma yarışmaları ve/veya 

finallerde maksimum gayret göstermeye teşvik etmelidirler. Bu şekilde davranmayan 

antrenörler müsabaka (turnuva) dan ihraç edilebilirler. 



TÖSSFED YÜZME MÜSABAKA TALİMATI 

3 

 
  

 

Müsabaka Çeşitleri 

  

Madde- 9 Özel Sporcular Yüzme Faaliyetleri iki şekilde icra edilir. 
 1- Resmi Karşılaşmalar; 

 a) İl Şampiyonaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce veya Türkiye Özel Sporcular 

Spor Federasyonunca atanan Spor İl Temsilcisi tarafından Yüzme takımlarının 

müsabakalara hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. İllerde bölge 

şampiyonalarına katılmak için müracaat eden takım sayısı 3 veya daha fazla olması 

durumunda; o ilde İl Şampiyonası düzenler ve dereceye giren her kademede ilk 2 dereceyi 
alan takımların sporcu isim lisesi veya takımların listesini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 

onaylatarak Federasyona gönderilir. Federasyon o ilde dereceye giren sporcuları bölge 

şampiyonasına davet eder. 

 

 b) Bölge Şampiyonaları: Her bölgede ayrı ayrı olmak üzere düzenlenir. Ancak Yüzme 

takım sayısının az olması gibi durumlarda Federasyon tarafından 2 veya 3 bölge 
birleştirilerek tek turnuva olarak yapılabilir. Bölgelerdeki tüm Özel Sporcular Spor Kulüpleri 

katılabilir. Federasyon tarafından düzenlenir. Federasyon tarafından düzenlenen Bölge 

Şampiyonalarına katılmak için; ilk defa müracaat eden spor kulüpleri için seviye tespit 

yarışmaları düzenlenir. 

 
 c) Türkiye Şampiyonası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge şampiyonalarında 

yarışma kategorilerinde ilk 3’e giren sporcular iştirak edebilir. Türkiye Şampiyonasına 

katılmaya hak kazanırlar. 

 

 ç) Federasyon Kupası: Federasyon tarafından düzenlenir. Bölge şampiyonalarında 

her kategoride ilk 3’e giren sporcular Federasyon Kupasına katılmaya hak kazanırlar. 
Müsabakalar puanlama üzerinden yapılır, son gün ilk üçe giren kulüp açıklanarak 

Federasyon Kupasını almaya hak kazanır. 

 

d) Uluslararası Müsabakalar: INASFİD ve Özel Olimpiyatlar Organizasyonu’nun 

gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili ve Spor Kulüpleri arasında yapılan 
müsabakalardır. 

 

 e) Tüm Yüzme faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve/veya genelge 

hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir. 

 

 2. Özel Karşılaşmalar: 
 Spor Kulüplerinin sporcularının faaliyetlerini artırmak amacıyla aynı ilde veya diğer 

illerdeki spor kulüpleri ile yapacakları  müsabakalardır. Müsabakaların adil bir şekilde 

olması gerekir. Bu müsabakalarda sporcuların yetenek seviyeleri arasında % 15’den fazla 

fark bulunamaz. Bu müsabakalardaki sağlık ve güvenlik konuları ilgili hususlar spor 

kulüplerinin sorumluluğunda olup, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Federasyon tarafından 
izin alınmak zorundadır. 

 

 Müsabaka Yöntemleri 

  

Madde- 10  

1) Yarışmalar, sporcuların yeteneklerine göre her organizasyon öncesinde belirlenen 
ve Teknik Toplantı’da açıklanan kademelere göre yapılır. 

 2) Yarışmalar yarı olimpik havuzlarda yapılır.  

 3) Yarışmalar; 

  

Serbest Teknik: 
 25 mt – 50 mt – 100 mt – 200 mt – 400 mt – 800 mt – 1500 mt  

 

 Sırtüstü Teknik: 
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 25 mt – 50 mt – 100 mt – 200 mt 
  

 Kurbağalama Teknik: 

25 mt – 50 mt – 100 mt – 200 mt 

 

Kelebek Teknik: 
25 mt – 50 mt – 100 mt – 200 mt 

 

Ferdi Karışık: 

100 mt – 200 mt – 400 mt 

  

 Serbest Bayrak Yarışı: 
 4X25 mt – 4X100 mt 

  

Karışık Bayrak: 

            4X25 mt – 4X50 mt 

 

 3) Çıkış anında düdükle birlikte bayrak ya da elin yukarıdan aşağı inmesi ile yapılır. 
 

 4) Çıkışlar depar taşından, hemen aşağısında yan taraftan yada su içinden 

yapılabilir. 

 5) Her sporcu seçtiği 2 branşta ve mesafede yüzme hakkına sahiptir. 

 6) Dört sporcu olarak müsabakaya katılan spor kulüpleri bayanlarda ve erkeklerde 
katılabilir. Erkek takımına bayan sporcu ile erkekler bayrak yarışına katılabilirler. 

 7) Müsabakalar, sporcuların derecelerine göre gruplandırılır ve teknik toplantıda 

açıklanır. Müsabakanın yapılabilmesi için o mesafedeki yarışmadaki sporcu sayısının  1 

olması yeterlidir. 

 8) Kulvar sayısından fazla o yarışmaya katılacak sporcu varsa bir sonraki seri 

seviyelerinde düzenlenir ve kendi serilerinde derecelendirilir. 
 9) Her serinin ilk 3’ü açıklanır. 

 10) Organizasyon bütün yarışmaların yapılmasıyla son bulur. Önemli olan serilerin 

adil bir şekilde düzenlenmesidir. 

 11) Yüzme serileri Federasyona gönderilen derecelere göre yapılır. Eğer divijing 

yapılırsa seriler yeniden düzenlenir. Divijingin yapılmadığı müsabakalarda gönderilen 
dereceler esas alınır. 

 12) Bir sporcunun diskalifiye olması halinde hemen arkasından gelmiş olan sporcu 

bir üst kademeye çıkmaya hak kazanır. 

   

 Yüzme Müsabaka Kuralları 

  
Madde -11  

 1) Müsabakalarda aşağıdaki esnekler dışında Türkiye Özel sporcular Spor 

Federasyonu, INASFİD, Özel Olimpiyatlar ve diğer federasyonlar tarafından kabul edilen 

kurallar uygulanır. 

 
 2) Özel  Sporcular Yüzme müsabakalarında SOI tarafından onaylanmış aşağıdaki 

kurallar uygulanır. 

  

 a)Özel Sporcular yüzme müsabakaları 4 aşamaya ayrılır. 

 b) Birinci aşama: Sporcunun cinsiyetlerine göre, 

 c) Aynı cinsiyetten ve yaklaşık aynı seviyede sporcu olmaması durumunda  erkekler 
kategorisi bayrak takımlarında kız sporcular da yer alabilir. 

 4) İkinci aşama: Sporcuların yaş gruplarına ayrılması, 

 a) Kız ve erkek yarışmaları 8-11, 12-15, 16-21 ve 22+ yaş gruplarına ayrılır. 

 b) Belirli bir yaş grubunda üçten az yarışmacı var ise bu sporcular bir üst yaş 

grubuna katılır ve ayrı değerlendirilir. 
  5) Üçüncü aşama: sporcuların seviyelerine göre ayrılması, 

 a) Sporcuların zamanları (dereceleri) açısından seviyelerine daha uygun yaş 

gruplarına alınabilirler. 



TÖSSFED YÜZME MÜSABAKA TALİMATI 

5 

 6) Dördüncü aşama: Genel sıralamalar 
 a) Yarışma grupları oluşturulurken kız ve erkek yaş grubu ayrımı yapılmış sporcular 

ön performanslarına göre aşağıya doğru sıralanır. 

 

 7) Özel Sporcular Yüzme müsabakalarında özel olimpiyatların ruhuna uygun 

olmayan, müsabıklar arasında yetenek testlerine göre % 15’den daha fazla fark olması 
halinde sporcu diskalifiye edilir. 

 

 Müsabaka Kademeleri 

  

Madde-12 

1) Yarışmalara katılan takım/sporcuların sayısına göre kademeler belirlenir. 
2) Sporcuların performans alımı ve yarışma serileri Federasyon teknik kurul 

üye/üyeleri ve gözlemcisi tarafından belirlenir. 

   

 Müsabakaların Organizasyonu 

 Madde-13 Özel Sporcular Yüzme faaliyetleri organizasyon yetkisine bağlı olarak 

Federasyon Teknik Kurulu tarafından hazırlanan ve Federasyon tarafından yayınlanan 
programa uygun olarak yürütülür. 

 

 Müsabakaların Tescili 

  

 Madde-14 Özel Sporcular Yüzme Resmi karşılaşmalarının tescili Federasyon 
tarafından yapılır. Bu tescili o organizasyonda görevlendirilmiş Federasyon Yüzme Teknik 

Kurul üyesi veya gözlemcisi yapar. 

 

 Müsabakaların Ertelenmesi ve/veya Yerinin Değiştirilmesi 

  

 Madde-15 Müsabakaların belirtilen saha ve saatte başlaması şarttır. Ancak zorunlu 
nedenlerle uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 

 a) Organizasyon Tertip Komitesi tarafından zorunlu nedenlerle (doğa koşulları, kaza, 

hakemlerin ulaşamaması vs.) yarışmalar ertelenebilir veya yer değişikliği yapılabilir. 

 b) Takımların birbirleri ile anlaşmaları durumunda da yarışma geri bırakılamaz. 

 c) Geri bırakılan yarışmalar aynı sıra ile yapılır. Organizasyon komitesi yerini 
değiştirdiği karşılaşmaları ilgili taraflara 1 saat önceden bildirmelidir. 

 d) Zamanında yapılması gereken müsabakaya havuza geldiği halde 5 dakikadan 

daha faza geç kalan sporcu veya takımlar hükmen yenik sayılırlar. 

 e) Hakemler müsabakanın yapılmasının sporcuların sağlığı açısından sakıncalı 

gördükleri durumlarda Organizasyon Komitesi ile görüşerek yarışmaları geri bırakabilirler.  

 f) Müsabakalarda taraflarından birinin Yönetici, Antrenör veya sporcularının ayrı 
ayrı veya birlikte hakeme müdahalede veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet 

vermeleri nedeni ile yarışmaların selametle devam ettirme imkanının ortadan kalması 

durumlarında Başhakem yarışmaları durdurarak erteleyebilir. Bu durumda Organizasyon 

Komitesi Federasyon ile görüşerek yarışmanın tekrarına veya hükmen tamamlanmasına 

karar verir. 
 

 Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetimi 

  

 Madde -16 

 1) Müsabakalar devam ederken havuz çevresinde müsabıklar ve resmi yetkililer 

dışında kimse bulunamaz. 
 a) Sporcuların isimleri organizasyona önceden yetenek testine iştirak eden veya 

isimleri bildirilen yarışmacılar olacaktır. Aksi durumda müsabaka yapılmaz, söz konusu 

sporcu veya takım hükmen yenik sayılır. 

 b) Yarışma 1 sporcuyla yapılabilir. 

 
  

 Antrenör ve Gönüllülerin Oyun Alanına Girmeleri 
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 Madde-17  
 1) Yarışma esnasında sporcuların rahatsızlıkları halinde öncelikle antrenörler, 

Hakem veya saha komiserinden onay almak koşuluyla oyun alanına girerek sporcusuna 

yardım edebilirler. Bu istisna dışında antrenörler yarışma alanına hiçbir şekilde giremezler. 

 

 2) Yarışmalarda gönüllülerin görev alması durumunda gönüllüler antrenör ile birlikte 
yarışma alanına girerler. Hakem, Saha komiseri veya Federasyon temsilcileri gönüllülerin 

saha kenarında hazır bulunarak acil durumlarda sporcuların yardımına izin verirler. 

  

Müsabaka Süreleri 

  

 Madde-18 
 1) Özel Sporcular Yüzme müsabakalarında başlangıç düdüğünün çalmasıyla yarışma 

başlar en son sporcunun bitiriş duvarına dokunmasıyla yarışma son bulur. 

 2) Yarışmalar sabah seansı ve öğle seansı olarak gün içerisinde iki bölümde 

yapılabilir. 

 

  
 Neticelerin İlan Edilmesi 

  

 Madde-19 

 1) Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu, INASFİD, Özel Olimpiyatlar ve SOI 

kurallarına uygun olarak oynanan ve tamamlanan yarışmaların sonuçları hakemlerin 
müsabaka kağıtlarını imzalaması ile kesinlik kazanır.  

 

 2) Özel yarışmalarda sonuç çizelgesi tutma zorunluluğu bulunmamaktadır. 

 

 Hükmen Yenik Sayılma 

  
 Madde-20 Hükmen yenik sayılmayı gerektiren koşullar aşağıda belirtilmiştir. 

 a) Başlama saatinden 10 dakika içinde havuzda bulunmayan sporcu ve takımlar, 

 b) Müsabaka kıyafeti ile bulunmayan sporcu ve takımlar, 

 c) Müsabakanın selametle tamamlanmasını engelleyen ve hakem tarafından 

müsabakanın tatil edilmesine neden olan sporcu ve takımlar, 
 ç) Organizasyona belirtilen sporcu listesinden farklı olarak sporcu yarıştıran veya 

yarıştırmaya yeltenen takımlar, 

 d) Yetenek puanlarında gerçekçi olmayan, müsabakaların adil geçmesini olumsuz 

etkileyecek yönde dereceleri değiştirdiği belirlenen takımlar,  

 e) Tribünde olsalar dahi idarecilerinin yarışmanın selametle tamamlanmasını 

engelleyen ve hakem tarafından yarışmanın tatil edilmesine neden olan takımlar/sporcular 
yarışmalardan men edilirler. 

 

 Müsabaka Kıyafetleri 

  

 Madde-21 Özel Sporcular Yüzme Yarışmalarında Hakem, Antrenör ve sporcuların 
giyecekleri kıyafetler aşağıda belirtilmiştir. 

 1) Sporcu Kıyafetleri: 

 a) Bayan sporcular tek parça mayo giyecektir. 

 b) Erek Sporcular mayo giyecektir. 

 c) Sporcular bone takmak zorundadır. 

 ç) İsteğe göre yüzme gözlüğü kullanılabilir. 
 d) Sporcular mayolarının üzerine takımlarının tişörtünü giyebilir. 

 e) Takımlar formalarına sponsorlarının reklamlarını alabilecekler, ancak bira 

dışındaki alkollü içki, sigara, ilaç gibi reklamlar alınmayacaktır. 

 f) Sporcuların terlikleri havlu ya da bornozları mevcut ve yanlarında olmalıdır.  

 2) Antrenör Kıyafetleri: Antrenörler Spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile müsabaka 
başlamadan önce havuz kenarında, müsabakaların başlamasıyla tribünde bulunabilir. 

 3) Hakem Kıyafetleri: Hakemlerin tümü (masa hakemleri dahil) INASFİD ve diğer 

federasyonların kurallarına uygun olarak giyinirler. 
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 Resmi Görevliler 

  

 Madde-22   

 1) Özel Sporcular Yüzme yarışmalarındaki resmi görevliler; Sağlık Ekibi, yarışma 

hakemleri, masa görevlileri, saha komiseri veya federasyon temsilcisidir. 
 2) Bu belirtilen resmi görevlilerin dışında sahada hiçbir kimse bulunmayacaktır. Bu 

hususu sağlamaktan Federasyon Temsilcisi ve saha komiseri sorumludur. 

 3)Herhangi bir nedenle yarışmalara gelemeyen hakemin yerine federasyon 

temsilcinin de onayladığı başka bir hakem atanır ve yarışmaların yapılması sağlanır. 

  

 İtirazlar 
  

 Madde-23 

 1) Yarışmalarda Sporcu/takımlar karşı takım veya yarışma kurallarının 

uygulanmasındaki ihlaller konularında itirazda bulunabilirler. 

 2) Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafından incelemeye alınması için dilekçe ile 

birlikte uluslar arası Yüzme kuralları gereği 100 Euro karşılığı Türk Lirasının karşılaşmada 
görevli federasyon yetkilisine yatırılması ile yapılır. Bu bedelin yatırılmaması durumunda 

hiçbir itiraz dikkate alınmaz. 

 3) Yarışma başlamadan önce, karşı takımın oyuncuları, antrenörleri için 

yapılabilecek itirazlar yukarıda belirtilen meblağın ilgiliye yatırılmasını müteakip dilekçe ile  

yapılır. 
 4) Yarışma başladıktan sonra, hakem kararları, kural hataları ya da herhangi başka 

bir olay nedeniyle sporcunun/takımın olumsuz etkilendiği konusunda itiraz yapılabilir. Bu 

itirazlar yarışmanın tamamlanmasını müteakip en geç 30 dakika içinde yazılı olarak ve 

yukarıda belirtilen meblağın ilgili kişiye yatırılması ile yapılır. Yazılı itirazlarda gerekçeler 

belirtilmek zorundadır. 

 5) Yapılan bu itirazlar organizasyon komitesi tarafından (Federasyon Temsilcisi, 
Federasyon Teknik Kurul Üyesi, İl Spor Temsilcisi) 15 dakika içerisinde değerlendirilerek 

karara bağlanır. 

 6) İtiraz için yatırılan meblağ ilk mesai günü federasyon hesabına gelir olarak 

kaydedilerek makbuzu ilgili Spor Kulübüne gönderilir/faks çekilir. 

 
 Cezalar 

  

 Madde -24 

 1) Yarışmalarda Federasyonun Disiplin Talimatı uygulanır. 

 2) Yarışmalarda mevcut talimatlara aykırı hareket ederek yarışmanın selametle 

devamını engelleyen sporcu ve antrenörler diskalifiye edilerek saha dışına çıkartılır. 
 3) Saha dışına (tribüne) çıkan sporcu ve/veya antrenör hareketlerine devam ederek 

yarışmaya müdahaleye devam ederse saha dışına davet edilir ve saha dışına çıkana kadar 

yarışmalar durdurulur. 

 4) Sporcu ve antrenör 2 dakika içinde saha dışına çıkmayı kabul etmez ve yerine 

getirmez ise o sporcu ve antrenörün takımı diskalifiye edilir. 
 5) Diskalifiye  edilen sporcu veya antrenör bir sonraki müsabakalarda yarışamaz ve 

sahaya çıkamaz. 

 6) Diskalifiye edilen oyuncu ve antrenörün yarışmanın diğer yarışlarında yer alıp 

almaması ile ilgili karar organizasyon komitesince ve Federasyon temsilcisinin de görüşlerini 

alınarak verilir.  

 7) Hakem tarafından hakkında rapor tutulan sporcu veya antrenörlerin diğer 
organizasyonlara katılımı ile ilgili kararı Federasyon Disiplin Kurulu 7 gün içerisinde ilgili 

spor kulübüne yazılı olarak bildirir. 

 

 Milli Karşılaşmalar ve Milli Sporcular 

  
 Madde-25 

 1) Yabancılar ile yapılacak yarışmalarda görev alacak sporcuların form düzeylerini 

korumaları ve milli takımı yurtiçi ve dışında daha iyi temsil edilmesini sağlamak için ilgili 
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spor kulüpleri milli takım aday kadroya çağrılan sporcularının eğitimlerine ağırlık 
vereceklerdir. 

 2) Milli Takım aday kadrosuna çağırılarak kampa davet edilen sporcuların 

kendilerine belirtilen gün ve saatte kamp yerine getirilmeleri ilgili Spor Kulüpleri 

sorumluluğundadır. 

 3) Davet edilmesine rağmen Milli karşılaşmalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık 
çalışmalarına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmesi halinde ceza kuruluna 

sevk edilirler ve kendilerine bir ceza verilene kadar Spor Kulübü faaliyetlerine katılmasına 

izin verilmez. 

 

  

 
 

Teknik Toplantılar 

 

 Madde-26 

 1) Federasyon tarafından önceden yeri, tarihi ve saati duyurulan yarışmalarla ilgili 

yapılacak teknik toplantıya; geçerli bir mazereti olmaksızın katılmayan/geç katılan takımlar 
yarışmalara alınmazlar. 

 2) Madde 28.1’de belirtilen gerekçelerle yarışmaya kabul edilmeyen sporcu/takımlara 

harcırah ödenmez. 

 

  
 

 

 Doping ve Uyuşturucu ile Mücadele 

 

 Madde-27 Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu çalışanları, resmi görevlileri, 

yöneticiler, sporcular ve bünyesinde yer alan tüm kişiler Doping ve gençleri zehirleyen 
uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler. 

 

 İl/Bölge/Türkiye şampiyonalarında yer alan sporcular, antrenörler ve idareciler 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler için 

uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadır. 
 

 Tertip Kurulu  

  

 Madde -28 Yarışmaların Tertip Kurulları 

 Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca düzenlenecek olan her türlü 

müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon Teknik Kurul Üye/üyelerince yürütür. 
 

 Müsabaka Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri; 

 1) Yarışmalara katılacak  sporcu/takımları belirleyecek lig ve kategorilerin statülerini 

tespit etmek, 

 2) Yarışmaların program ve fikstürünü yapmak, 
 3) Yarışmalarda çıkacak idari anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 

bağlamak, 

 4) Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş 

yarışmaların günlerini tehir sırasına göre tespit etmek, 

 5) Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir 

durum var ise ceza yönetmelik hükümlerine göre hareket etmek, 
 6) Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan yarışmaların maç saatinden önce 

tehirine karar vermek, 

 7) Yarışmaların devamı sırasında doğacak anormal haller nedeniyle yarıda kalan 

yarışmalar için yarışmada görevli Teknik Kurul Üyesinin başkanlığında, yarışma hakemleri, 

Yüzme Federasyon İl Temsilcisi (gerekirse) ve İl temsilcisinden bir komisyon oluşturarak 
uygulanacak hareket tarzını belirlemek, bu konuyu sonuç raporunda federasyona 

bildirmek, 
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 8) Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde illerce tertip edilecek yarışmaların 
hakemlerini tayin etmek, 

 9) Yarışmanın program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile 

onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre yarışmalara katılan 

kulüplerin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek,  

 10) İllerin Özel Sporcular Yüzme Faaliyetlerini yönetmek, özel sporcular Yüzme 
branşının kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, 

 11) Uluslararası Spor Federasyonlarında değişen Yüzme kurallarını Federasyona 

bildirmek ve uygulanması için tedbir almak, 

 

 Talimatta Yer Almayan Konular 

  
 Madde-29 Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, 

genelge ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve onayı ile 

uygulanır. 

 

 Yürürlük 

  
 Madde-30 Bu talimat yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

 Yürütme 

  

 Madde-31 Bu Talimat hükümlerini Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu 
Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 
Tarık BİTLİS             M.Ufuk ŞENKUTLU    M.Abdullah TUNCAY  Can DİREKÇİ      Esat KOÇ 

      Başkan                  Başkan Vekili               Başkan Vekili           Üye          Üye  

                  

 

          

M.Ali KARADAĞ     Emre AŞIK     İbrahim KUTLUAY     Esra ŞAKAR          Cengiz ÖZSAN 

    Üye                 Üye                Üye            Üye             Üye 

                        

 

                                         

Prof.Dr. Mustafa GÜL  Fevzi KİRAZ  İlham KAPLAYAN S.Ahmet TOSUN

 Üye            Üye                Üye              Üye 

 

 

Haluk GÜRŞEN 

          Üye  

 

 


