KUZEY KIBRIS SU SPORLARI FEDERASYONU

Müsabakanın Adı
Müsabakanın Tarihi
Müsabakanın Yeri
Müsabakaların Başlama Saati

: KKSS Federasyonu Yıldızlar ve Büyükler Yüzme Yaz Kupası
: 12 Ağustos 2018 Pazar
: Atatürk Kapalı Yüzme Havuzu Lefkoşa
: 09:30

TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1. Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır.
2. Müsabaka Resmi Yaş Kategorileri;
 13 – 14 Yaş Yıldızlar
 15 – 16 Yaş Yıldızlar
 17 – 18 Yaş Büyükler
 19 – Yaş Ve Yukarısı Büyükler
3. Müsabaka Giriş Formlarını en geç 3 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20.00’ye kadar
"kktcssf@gmail.com" adresine mail olarak göndermeniz gerekmektedir.
4. Kulüplerin, 3 Ağustos 2018 Cuma günü saat 20.00’den sonra değişiklik talepleri olur ise; 8
Ağustos 2018 Çarşamba günü saat 20.00’ye kadar yapılmak istenen her yarış değişikliği için
federasyona 30 TL bedel ödemek zorundadırlar. 10 Ağustos 2018 Cuma günü teknik toplantı
saatine kadar sadece derece düzeltme ve yarış çıkartma değişiklik istekleri bedelsiz olarak
kabul edilecektir.
5. Müsabaka giriş formu ve Takım sporcu giriş formu excel dosyası olarak ektedir.
6. Takım Sporcu giriş formu sadece takım adına yarışacak sporcular için doldurulacaktır.
7. Müsabakanın Teknik toplantısı 10 Ağustos 2018 Cuma günü saat 18:30'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 kkktcssf.org adresinde yayınlanacaktır.
8. Müsabakaya lisanslı sporcular katılabilir. Her yüzücü, yüzeceği her yarıştan önce lisansını
hakemlere göstermek zorundadır.
9. Yıldızlar kategorilerinde bir takım; en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcu ile 1 veya 2 lisanslı,
2. kademe antrenörden oluşur.
10. Gençler kategorilerinde bir takım; en az 4 (dört), en fazla 8 (sekiz) sporcu ile 1 veya 2 lisanslı,
2. kademe antrenörden oluşur.
11. Kulüpler 1 branşta en fazla 3 sporcu yarıştırabilirler, puanlamaya en iyi 2 (iki) sporcusu girer.
12. Takımlar, müsabaka boyunca en az bir bayrak yarışına katılma zorunluluğu vardır.
13. Tüm sporcular müsabaka boyunca en fazla 3 yarış yüzebilirler.
14. Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 1 alt kategoriden 1 üst kategoriye terfi yapılabilinir.
15. Takım sporcuları dışındaki yüzücüler Müsabaka Giriş Formlarına kulüp ismi yanına Ferdi
yazılacaktır. (Örnek: Yeşilköy Spor Kulübü Ferdi)
16. Her takım kategorisine kız ve erkek olmak üzere kupa verilecektir.
17. İtiraz durumunda, MHK’ ne ( çözüm masası ) 350 TL ile birlikte, bir itiraz dilekçesi ile
yapılacaktır. Haklılık durumunda geri iade edilecektir.
18. ***Müsabaka günü yarışını kaçıran sporcunun, yarış tekrarı veya bir sonra ki yarışta yüzmesi
kesinlikle mümkün değildir.
19. .*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.

20. *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.
21. *Müsabaka süresince yapılacak olan itiraz, yüzülen yarışın ilan süresinden itibaren 15 dk. dır.
Bu süreden sonra gelecek olan itirazlar kabul edilmeyecektir.
22. Takımların ferdi sporcuları ilgili kendi antrenörleri sorumludur.
23. Müsabaka giriş formları küçükler için ayrı yıldızlar ve büyükler için ayrı mail olarak
gönderilecektir.
Yarışma Programı:
12 AĞUSTOS 2018 Pazar
Sabah Seansı 09:30
50m Serbest
(E – K)
100m Kelebek
(E – K)
50m Sırtüstü
(E – K)
100m Kurbağalama (E – K)
100m Ferdi Karışık (E – K)
4x50m Serbest Bayrak (E)
30 Dk. Ara

12 AGUSTOS 2018 Pazar
Akşam Seansı
50m Kurbağalama (K – E)
100m Sırtüstü
(K – E)
50m Kelebek
(K – E)
100m Serbest
(K – E)
4x50m Serbest Bayrak (K)

