2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
BEDENSEL ENGELLİLER (YÜZME) BRANŞ TALİMATI
1. Yarışmalar:
Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş
müsabaka kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar:
a) Yıldızlar ve Gençler kategorisinde mahalli yarışma yapılmayacaktır. Türkiye
birinciliği kademelerinde, kız-erkek sporcular arasında ayrı ayrı ferdi olarak yapılacaktır.
b) Türkiye birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca
https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
3. Kategori ve Doğum Tarihleri:

KATEGORİSİ

Yıldızlar

Gençler

EĞİTİM
STATÜSÜ
KADEMESİ

Ortaokul

Lise

DOĞUM
TARİHLERİ

YAŞ ARALIĞI
(2018 yılı itibariyle)

Ulusal

01.09.2004
2005-2006
2007-2008

10 - 13 yaş

Ulusal

1997-1998
1999-2000
2001-2002
2003-2004

14 - 21 yaş

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince, sporcunun velisinin izni ile İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine
yapılacak başvuruların kabul edilmesi kaydıyla;
 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla yıldızlar
kategorisinde yarışmalara katılabilirler.
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim
görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara
katılabilir.
 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar
arası yarışmalara katılamaz.
4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar:
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kafileler “Spor Genel Müdürlüğü Spor
Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen şekilde oluşturulacaktır.
* Ulusal müsabakalarda “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” nde
yer alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi müsabaka alanına giremez.
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b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan
klasmanda yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve
Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü
Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 nci maddenin 8 inci
fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı
oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde kafile onay
listesi, ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr
adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen
idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
f) Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen
tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin İl Okul
Sporları Organizasyon Tertip Komitesi’nin alacağı karar doğrultusunda, (sporcuların bağlı
bulunduğu illere gerekli yazışmaları yaparak) yarışma tarihini takip eden günlerde
düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi
durumlarında ilgili iller tarafından kafile onaylarının güncellenerek, tahakkuk edecek
harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden
karşılanacaktır.
5. Ödüller:
Türkiye birinciliği yarışmalarında;
 Sıralamada; İlk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi
verilir.
6. Kontenjanlar:
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak sporcu
sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört
dereceyi elde eden takımların yer aldığı iller,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu
sayıları, dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
7. Yetki:
a) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair
diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
b) İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek
teknik toplantıda Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve

Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ile yayınlanmıştır.

2

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
BEDENSEL ENGELLİLER (YÜZME) BRANŞ TALİMATI
yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve
uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar:
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan
durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.
İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Türkiye birinciliği yarışmalarında; İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine
intikal eden ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği”
hükümleri gereğince; İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi
evraklar da eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca
değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri
Dairesi Başkanlığı’na ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğü’ne gönderilir.
9. Genel Hususlar:
a) Yarışma alanına; Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine
uygun hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan
başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları Bilgi
Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “Esame
Listesi” kaydı yapılmış sporcuların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli
“Kafile Onay Belgesinin” İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesi yetkililerince
“Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde
ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya
katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile
başkanlarının İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yazılı olarak sunulmuş
geçerli mazeretleri olmaması halinde sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak
uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde
düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden, Yıldızlar
kategorisinde 2007-2006-2005-2004 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak
edecektir.
f) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak; Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin
(10) uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Okul Sporları Organizasyon Tertip
Komitesi tarafından işlem tesis edilir.
g) Okul spor faaliyetlerinde; Türkiye birinciliği yarışmalarında sporcuların yanlarında
bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır.
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Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur),
Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait).
Valilik Onayı (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur),
Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunda sınıflandırma kaydı bulunmayan sporcu
öğrenciler için heyet raporu.
ğ) Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde
kendi okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak sporcu öğrencilerin;
 Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde
kendi okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak sporcu öğrencilerin;
 Kendi okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması
 Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olması fakat takımda ve/veya ferdi
katılımda yer alamamaları, durumlarında okul müdürlüğünden izin almak şartıyla
bağlı bulundukları ilde faaliyet gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine
katılması uygun görülen yaygın eğitim kurumlarını (halk eğitim merkezi) temsilen
yarışmalara katılabilirler.
h) Okul takımı ve/veya sporcu öğrenci çalıştırıcısının;
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması, Bedensel Engelliler (Yüzme) veya Yüzme
antrenörlüğü belgesine sahip olması,
 Sabıka kaydının olmaması,
 Bedensel Engelliler müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması
gerekmektedir.

TEKNİK AÇIKLAMALAR:
-YÜZME1. Yarışmalar; Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yüzme branşı müsabaka
talimatı ve hakem talimatına uygun olarak düzenlenecektir. (www.tbesf.org.tr)
2. Yüzme yarışmaları ferdi olarak yapılacaktır.
3. S gruplarına göre sporcular müsabaka boyunca istediği kadar yarışa katılabilir.
4. Yarışmalarda seriler yavaş seriden hızlı seriye doğru yapılacaktır.
5. Yarışmalara katılacak olan okullar, sporcu öğrencilerinin katılım formunda yüzecekleri
mesafelere ilişkin derecelerini bildirmek zorundadır. Derecesi bildirilmeyen sporcu öğrenciler
EN YAVAŞ olarak kabul edilip kulvarlar bu derecelere göre düzenlenecektir.
6. Türkiye birinciliği yarışmalarında ölçümü yapılmamış sporcu öğrenciler için Türkiye
Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından yeterli sayıda klasifikasyoncu görevlendirilir.
7. Sporcuların kıyafetleri World Para Swımmıng kurallarına uygun olmak zorundadır.
Kıyafetleri uygun olmayan sporcular yarışmalara alınamazlar.
8. Yarışmalar esnasında yarışmaya yönelik yapılacak itirazlar, ilgili yarışın sonuçları
açıklandıktan 30 dakika içerisinde kafile başkanı veya çalıştırıcı tarafından yazılı olarak
müsabaka başhakemine yapılacaktır.
9. Sporcular okullarını temsil eden spor kıyafetleri ve bone ile katılabilir. Herhangi bir kulüp
veya ülke amblemi olmayacaktır.
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10. Sporculara refakat edecek kişiler; kesinlikle spor kıyafetli olacaktır. Spor kıyafeti olmayan
refakatçiler havuz güvertesine alınmayacaklardır.
11. Refakatçiler havuz güvertesinde bulundukları süre içinde sporcularıyla konuşamazlar.
Onlara yarışlarla ilgili taktik ve teknik bilgi veremezler. Görevleri, sporcularını en kısa
sürede yarışa hazırlayıp, yarış bitiminde havuz güvertesinin dışına çıkarmaktır. Sporcusuyla
konuşanların tespit edilmesi halinde derecesi ne olursa olsun World Para Swımmıng
kurallarına göre diskalifiye edilirler.
12. Isınmalar, seansların başlangıcından 15 dakika önce bitirilecektir.
13. Sporcular, son toplanma odasına, yüzecekleri yarış başlamadan en az 15 dakika önce
gelmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde gelmeyen sporcular ilgili yarışa alınmazlar. (Bu
alanda sporcuların kıyafetlerinin World Para Swımmıng kurallarına uygun olup olmadıkları
kontrol edilecektir.)
14. Sporculara yardımcı olacak kişilerin (Tapper) kullanacakları aletlerin kontrolleri teknik
toplantıda yapılacaktır.
15. Yarışmaya katılacak okullar kafile listelerini ve sporcuların yüzecekleri mesafeleri (ekteki
formu doldurarak) bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgili birime onaylatarak
listeleri (yarışma tarihi başlangıcından 10 (on) gün önce saat:17.00’ye kadar)
okulsporlari@sgm.gov.tr web adresine bildirmek zorundadır.
 Müsabaka başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce giriş kontrol listeleri
okulsporlari@sgm.gov.tr web adresinde yayınlanarak, okullar varsa değişiklikleri ve
düzeltmeleri yaparak (www.tbesf.org.tr) web adresine göndereceklerdir. Müsabaka
tarihinden 3 (üç) gün öncesinde start listeleri hazırlanacaktır. Teknik toplantıda sadece
sınıflandırılması yeni yapılan sporcular için yüzecekleri yarışlar ve mesafeleri
sınıflandırılma sonucuna göre yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra katılım
formu başvuruları kabul edilmeyecektir.
NOT: Sınıflandırılması yeni yapılan sporcular için yüzecekleri yarışlar teknik toplantı
esnasında sınıflandırmalarıyla birlikte açıklanacaktır.
16. Açılış seremonisine tüm sporcuların spor kıyafetleri ile katılması gerekmektedir.
17. Türkiye birinciliği yarışmalarında sadece Bedensel Engelliler Federasyonuna bağlı
Bedensel Engelliler yüzme hakemleri görev yapacaktır.
18. (S1 En ağır engelli - S10 En hafif engelli)
S = Serbest-Sırtüstü-Kelebek-Serbest Bayrak-Karışık Bayrak-Mixed Serbest Bayrak
SB = Kurbağalama
SM = Karışık
19. Bedensel Engellilerde Yarışmacılar; yüzme yaş gruplarına ve engel durumlarına göre
yüzdürülmektedir. Bedensel Engelliler yüzme branşında 10 kategori vardır.
a) Kategoriler: S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10 dur.
b) Sınıflandırma ölçümleri:
* Ölçümler esnasında muayene odasına sporcu ve 1 (bir) refakatçi girebilir.
* Muayene masasında; yüzücünün vücut ölçüleri, kas gücü ölçümü, eklem açısı ölçümü ve
koordinasyon testleri yapılır.
* Muayene ölçümlerinden sonra sporcular yüzdürülür.
* Muayene masasındaki kontroller ve yüzdürme işlemi sonucunda sporcunun S, SB ve SM
gurupları belirlenir. (Daha önce Bedensel Engelliler Federasyonunun resmi bir yarışmasına
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lisanslı olarak katılanlar ile Bedensel Engelliler Okul Sporları Yüzme yarışlarına katılan
sporcular hariç).
20. S grubuna göre bir yarışmada yeterli sayıda sporcu bulunmaz ise diğer S grubu ile
birleştirme yapılarak yarışmalar yapılabilir.
21. Yarışmalarda 400m serbest stil yüzecek sporcular maksimum 10 (on) dakika da yarışı
tamamlamak zorundadır. Aksi takdirde sporcuların yarışı durdurulacaktır.
22. Bayrak takımı çıkaramayan okullar, kendi illerinden gelen sporcularla maksimum puanı
geçmeyecek şekilde bir bayrak takımı oluşturarak bayrak yarışına katılabilirler. Bayrak
yarışlarına katılan sporculara madalya ve başarı belgesi verilmeyecektir. Buradaki amaç
bayrak takımı çıkaramayan okullara tecrübe kazandırmaktır.
23. Bayrak takımı listeleri, ilgili seans başlamadan 1 (bir) saat önce müsabaka sekreterliğine
imza karşılığında verilecektir.
24. S grupları aşağıda belirtilen mesafelerde ve stillerde yüzerler:

STİL VE MESAFELER

KATEGORİLER

50m. Serbest

S1 – S13

100m. Serbest

S1 – S14

200m. Serbest

S1 – S5

400m. Serbest

S6 – S14

50m. Sırtüstü

S1 – S5

100m. Sırtüstü

S1 – S2, S6 – S14

50m. Kurbağalama

SB1 – SB3

100m. Kurbağalama

SB4 – SB14

50m. Kelebek

S2 – S7

100m. Kelebek

S8 – S14

150m. Karışık

SM1 – SM4 (Kelebek olmadan)

200m. Karışık

SM5 – SM14

4x50m. Serbest Bayrak

S1 – S10 (max. 20 puan)

4x100m. Serbest Bayrak

S1 – S10 (max. 34 puan)

4x50m. Karışık Bayrak
4x100m. Karışık Bayrak

S1 – S10 (max. 20 puan)
S1 – S10 (max. 34 puan)

4x50m. Mixed Serbest Bayrak

S1 – S10 (max. 20 puan)

4x50 Karışık Mixed Bayrak

S1 – S10 (max. 20 puan)
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