KIBRIS KISA KULVAR
MASTER YÜZME ŞAMPİYONASI
Müsabakanın Adı

: KIBRIS MASTER YÜZME ŞAMPİYONASI

Müsabakanın Tarihi

: 06-07 Aralık 2019 / Cuma-Cumartesi

Teknik Toplantı

: 05 Aralık 2019- Perşembe(Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu)

Müsabakanın Yeri

: Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu - Lefkoşa

Müsabakaların Başlama Saati : 09:30 Son Başvuru: 11 KASIM 2019-PAZARTESİ

Yaş
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

Ferdi Yaş
Grupları
Yıl
1994-1990
1989-1985
1984-1980
1979-1975
1974-1970
1969-1965
1964-1960

Bayrak Yaş Grupları
Yaş
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

Yıl
1959-1955
1954-1950
1949-1945
1944-1940
1939-1935
1934-1930
1929-…

Kat.
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6

Toplam
Yaş
100-119
120-159
160-199
200-239
240-279
280-319
320-359

YARIŞMA DETAYLARI
-Kapalı havuz (25m) 6 kulvarlıdır. -Scoreboard ve touchpad mevcuttur.
-Yarışmada Resmi müsabaka kuralları uygulanacaktır.
-Mesafeler açık yaş olarak yüzülecektir.
-Yarışmaya katılacak sporcuların yüzecekleri her bir yarış için 20 TL ve her bir bayrak yarışı için 40TL’lik
katılım payını Türkiye iş Bankası TR61 0006 4000 0016 8060 0003 63 Caner Aspava hesabına yatırarak
kktcssf@gmail.com mail adresine göndermeleri gerekmektedir. Dekontsuz gönderilen listeler dikkate
alınmayacak olup kesinlikle müsabakaya dahil edilmeyecektir.
-Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu iş bu reglamanda düzenlenen her türlü konuda (tarihler, süreler,
tablolar vb.) değişiklik yapma, iptal etme, düzeltme yapma vb. yetkilere haizdir.
-400m Serbest yarışları hızlı seriden yavaş seriye doğru yüzülecektir. Kalan diğer yarışlar yavaş seriden
hızlı seriye doğru yüzülecektir.
-Kulüpler her yaş grubundan, stil ve mesafelerde diledikleri kadar sporcu ile yarışlara katılabilirler.
-Ödüller; tüm müsabaka mesafelerinin her yaş kategorisinde ve bayrak yarışlarında ilk 3 dereceyi alan
tüm yarışmacılara madalya verilecektir.
-Tüm sporculara Elektronik Katılım Belgesi verilecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR
1. Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır.
2. Yüzme katılım Formlarını ve dekontlarını en geç 11 KASIM 2019 günü saat 20.00’ye kadar
"kktcssf@gmail.com" adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.
3. Katılım Formu excel dosyası olarak ektedir.
4. Müsabakanın Teknik toplantısı 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 17:00'da Atatürk Kapalı Yüzme
Havuzunda yapılacaktır. Bu toplantıda kulüp antrenörlerine, takımlarının yüzme onay listelerinin
kontrolü yapılacaktır. Müsabakaya gelemeyecek olan yüzücüsü var ise MHK başkanlığına bildirmesi
istenip, yarış listelerinin son hali http://kktcssf.org/ web adresinde yayınlanacaktır.
5. Müsabakaya lisanslı sporcular katılabilir. Her yüzücü, yüzeceği her yarıştan önce lisansını hakemlere
göstermek zorundadır.
6. Herhangi bir kulübe üye olmayan bir sporcu ferdi lisans çıkararak müsabakalara katılabilir.
7. Bir sporcu, müsabakalar boyunca toplamda 6 (Altı) Ferdi Müsabaka (bir seansta en fazla 2 bir
günde en fazla 3 ferdi yarış) ve ayrıca 4 bayrak (günde azami 1 Bn/Er + 1 Karma) yarışına katılabilir.
Takımlar bayrak yarışmalarına aynı yaş grubu ve aynı stillerde birden fazla takım ile katılabilir.
8. İtiraz durumunda, MHK’ ne ( çözüm masası ) 350 TL ile birlikte, bir itiraz dilekçesi ile yapılacaktır.
Haklılık durumunda geri iade edilecektir.
9.Müsabaka günü yarışını kaçıran sporcunun, yarış tekrarı veya bir sonra ki yarışta yüzmesi kesinlikle
mümkün değildir.
10.Müsabaka akışı içerisinde, arka arkaya yarışı olan sporcular için kesinlikle program dışına çıkılıp,
yarışlar bekletilmeyecektir.
11.Antrenörler, sporcularının derecelerini yazarken, sporcusunun en son resmi müsabakadaki yüzmüş
olduğu dereceyi verecektir. Sporcu yüzeceği yarışı ilk defa yüzecek ise bir defaya mahsus derecesini
antrenörü verecektir.
12.Müsabaka süresince yapılacak olan itiraz, yüzülen yarışın ilan süresinden itibaren 30 dk’dır. Bu
süreden sonra gelecek olan itirazlar kabul edilmeyecektir.

