KUZEY KIBRIS SU SPORLARI FEDERASYONU

Müsabakanın Adı
: “Celal Öztürk Anısına” Küçükler Ferdi Yüzme Şampiyonası
Müsabakanın Tarihi
: 02 Kasım 2019 Cumartesi
Müsabakanın Yeri
: Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu Lefkoşa
Müsabakaların Başlama Saati : 09:30
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1.Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır.
2.Müsabaka Resmi Yaş Kategorileri;
Küçük Kızlar
* 2012 – 2011
* 2010 – 2009

(7 – 8 Yaş)
(9 – 10 Yaş)

Küçük Erkekler
* 2012 – 2011
* 2010 - 2009

(7 – 8 Yaş)
(9 – 10 Yaş)

3. Yüzme katılım Forumlarını en geç 25 Ekim Cuma günü saat
"kktcssf@gmail.com" adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.

20.00’ye

kadar

4. Kulüplerin, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00’den sonra değişiklik talepleri olur ise; 30 Ekim
Çarşamba günü saat 20:00’ye kadar yapılmak istenen her yarış değişikliği için 30 TL, her yeni
sporcu eklemek için de 50 TL federasyon hesabına ilgili ücreti yatırmak durumundadırlar. 30
Ekim Çarşamba günü saat 20:00’den sonra değişiklik istekleri kabul edilmeyecektir.
5. Katılım ve Sporcu giriş formu exel dosyası olarak ektedir.
6. Müsabakanın Teknik toplantısı 01 Kasım Cuma günü saat 17:00'da Atatürk Kapalı Yüzme
Havuzunda yapılacaktır. Bu toplantıda kulüp antrenörlerine, takımlarının yüzme onay listelerinin
kontrolü yapılacaktır. Müsabakaya gelmeyecek olan yüzücüsü var ise MHK başkanlığına bildirmesi
istenip, start listesinin son hali kulüplere mail olarak gönderilecektir.
7. Müsabakaya lisanslı sporcular katılabilir. Her yüzücü, yüzeceği her yarıştan önce lisansını hakemlere
göstermek zorundadır.
8. Küçükler kategorilerinde takımlar, 1 veya 2 lisanslı 2. kademe antrenörden oluşur.
9. Küçükler kategorisinde 7 – 8 yaş sporcuları, bir günde en çok 2 mesafede yarışabilir (Seans sayısı
dikkate alınmaz).
10. Küçükler kategorisinde 9 – 10 yaş sporcuları, bir günde en çok 3 mesafede yarışabilir (Seans sayısı
dikkate alınmaz).
11. ***Küçükler Kategorilerinde yüzme kuralları tam olarak uygulanmadığından ve şenlik formatında
yapıldığından dolayı yüzülen dereceler rekor sayılmayacaktır.
12. İtiraz durumunda, MHK’ ne ( çözüm masası ) 350 TL ile birlikte, bir itiraz dilekçesi ile yapılacaktır.
Haklılık durumunda geri iade edilecektir.

13. ***Müsabaka günü yarışını kaçıran sporcunun, yarış tekrarı veya bir sonra ki yarışta yüzmesi
kesinlikle mümkün değildir.
14. *Antrenörler, sporcularının derecelerini yazarken, sporcusunun bir yıl içerisinde, en son
müsabakadaki yüzmüş olduğu en iyi dereceyi veya en iyisinden daha kötü bir dereceyi verebilecektir.
Sporcu yüzeceği yarışı ilk defa yüzecek ise bir defaya mahsus derecesini antrenörü verecektir.
15. *Herhangi bir müsabakada antrenörün yüzecek olan sporcusu için vermiş olduğu dereceye itiraz
edilmesi durumunda, antrenörün bu dereceyi resmi olarak ibraz etmesi gerekmektedir. İtiraz halinde
derecenin ibraz edilememesi durumunda, sporcu yarışmadan önce veya itirazdan sonra diskalifiye
edilecektir.
16. *Müsabaka süresince yapılacak olan itiraz, yüzülen yarışın ilan süresinden itibaren 30 dk. dır. Bu
süreden sonra gelecek olan itirazlar kabul edilmeyecektir.
Yarışma Programı:
02 KASIM 2019 Cumartesi

02 KASIM 2019 CUMARTESİ

Sabah Seansı 09:30

Akşam Seansı

50m Serbest
(E – K)
100m Kelebek
(E – K)
50m Sırtüstü
(E – K)
100m Kurbağalama (E – K)
100m Ferdi Karışık (E – K)
30 Dk. Ara

100m Serbest
(K – E)
50m Kurbağalama (K – E)
100m Sırtüstü
(K – E)
50m Kelebek
(K – E)
200m Serbest
(K – E)

