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TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU
SERBEST DALIŞ BİREYSEL TÜRKİYE 

ŞAMPİYONASI

- YARIŞMA TALİMATI -
Yarışma Adı: Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası 
Yer: Antalya - Kaş 
Tarih: 13-16 Eylül 2018
Teknik Toplantı: 13 Eylül 2018 Perşembe (10:00) / Kaş Belediyesi Toplantı Salonu 

I. YAŞ GRUPLARI ve YARIŞMA PROGRAMI

1. Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonasına katılabilecek yaş
grupları aşağıdaki gibidir;

- Büyükler 18 yaş ve üstü 2000 ve daha büyük doğumlular 
- Gençler 15-17 yaş 2003-2001 doğumlular 

 Büyükler ve Gençler kategorileri için ayrı ayrı yarışma sonuç listeleri düzenlenecek ve ayrı 
ödüllendirme yapılacaktır. (Büyükler ve Gençler ayrı ayrı madalya alacaktır.) 

2. Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonasında aşağıdaki branşlarda
yarışmalar düzenlenecektir ve tüm branşlar için sadece bireysel sıralama yapılacaktır.

- Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF)
- Çift Palet Sabit Ağırlık (CWT BF)

- Sabit Ağırlık (CWT)
- İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM)

3. Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası programı aşağıdaki
şekilde uygulanacaktır;
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II. BAŞVURU SÜRECİ

1. TSSF 2018 yılı faaliyet programında yer alan yarışmalara katılabilmek için tüm kulüplerin 2018
sezonu akreditasyon işlemlerini yapmış olması gerekmektedir. Akreditasyon için kulüpler;

a. Kulüp antetli kağıdı ile TSSF Başkanlığına yazılmış 2018 yılında hangi branşların
müsabakalarına katılım yapılacağı ile ilgili kulüp başkanı onaylı dilekçe ekinde yönetim
kurulu kararının fotokopisi ile ilgili branşta en az 2. Kademe Antrenörlük belgesine
sahip olan antrenörün belge fotokopisini beyan etmek zorundadır.

b. Akreditasyon işlemini tamamlayan kulüp sezondaki bildirim yaptığı branşın tüm
müsabakalarına katılmak zorundadır. Mazeretsiz katılmadığı tespit edilen kulüpler
mazeret sebebini yazılı olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Aksi takdirde
kulüpler TSSF disiplin kuruluna sevk edilecektir.

c. 2018 yılı akreditasyon işlemi yapmayan kulüpler TSSF faaliyetlerine
katılamayacaklardır.

d. Aktif sporculuk hayatı devam eden bir antrenör ya da hakem, sporcusu olduğu kulüp
dışında başka bir kulüpte antrenör olarak ya da hakem olarak görev almayacaktır. İlgili
sporcuların, sporcu olarak yarışmayacağı ya da antrenör, hakem olarak görev
almayacağını yazılı olarak beyan etmesi gerekmektedir. Kulüplerimizin bu hususa
önemle dikkat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde akreditasyon işlemleri
gerçekleştirilemeyecektir.

2. 2018 sezonuna ait yeni sporcu lisanslarının ya da önceki sezona ait lisansların vize işlemlerinin
tamamlanabilmesi için, yarışmalara katılacak kulüplerin tüm evraklarını 07 Eylül Cuma günü
mesai saati bitimine kadar TSSF İstanbul birimine ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen tarihe
kadar lisans evraklarını göndermeyen kulüplerin yeni lisans ya da vize işlemlerinin
tamamlanması mümkün olamayacaktır.
Lisans işlemleri ile ilgili detaylı bilgi ve formlar, TSSF internet sitesindeki formlar bölümünde
bulunan lisans işlemleri bölümünden temin edilebilir.

3. Yarışmaya katılabilmek için;

a. Katılımcı kulüp ya da sporcuların “Nihai Katılım Formu” doldurarak 07 Eylül Cuma günü
mesai bitimine kadar TSSF İstanbul birimine faks ya da e-posta ile ulaştırması
gerekmektedir.

b. “Nihai Katılım Formu” ve “Sporcu Sağlık Beyanı ve Deklarasyon Formu” TSSF internet
sitesinde, yarışma duyurusunun yapıldığı sayfada bulunmaktadır.

TSSF İstanbul Birimi Faks Numarası: 0216 348 55 44
TSSF E-Posta Adresi:  tssf@tssf.gov.tr

4. TSSF 2018 yılı faaliyet programındaki yarışmalara ait yarışma başvuru ekrakları Yarışma Teknik
Toplantısında ayrıca dağıtılmayacaktır. Bu evrakların Yarışma Teknik Toplantısında hazır halde
teslim edilmesi kulüp ve/veya sporcuların sorumluluğundadır.
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III. KATILIM KOŞULLARI

1. Kulüpler, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış 
kafile listelerini ve 2018 sezonu için TSSF tarafından hazırlanmış sporcu lisanslarını yarışma 
teknik toplantısında federasyon yetkililerine teslim edeceklerdir. Bu belgeleri teslim etmeyen 
ya da yarışma teknik toplantısına katılmayan kulüpler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

2. Sporcular, Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonasına, yukarıda 
belirtilen akreditasyon işlemlerini tamamlamış kulüpleri adına ya da ferdi lisans ile 
katılabilecektir.

3. Ferdi sporcular 2018 sezonu için TSSF tarafından hazırlanmış lisansları ile Serbest Dalış Açık 
Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası’na katılabilecektir.

4. Ferdi sporcular, en az 2. Kademe Serbest Dalış antrenörü sorumluluğunda yarışmaya 
katılabilecektir. Tüm ferdi sporcular için sorumlu antrenörünün 2018 vizeli antrenör kartının 
fotokopisi ile birlikte sporcunun antrenörlüğünü yaptığına dair dilekçeyi Yarışma Teknik 
Toplantısında federasyon yetkililerine teslim etmesi gerekmektedir.

5. Fiziksel Engelli sporcular 2018 sezonu için TSSF tarafından hazırlanmış lisansları ile Serbest 
Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası’na katılabilecektir. Fiziksel 
Engelli sporcular için ayrı bir sıralama ve ödüllendirme yapılacaktır.

6. Fiziksel Engelli sporcular, 2018 sezonu akreditasyon işlemlerini yaptırmış herhangi bir kulübe 
bağlı olmamaları durumunda en az 2. Kademe Serbest Dalış Antrenörü sorumluluğunda 
yarışmaya katılabilecektir. Tüm fiziksel engelli sporcular için sorumlu antrenörünün 2018 
vizeli antrenör kartının fotokopisi ile birlikte sporcunun antrenörlüğünü yaptığına dair 
dilekçeyi Yarışma Teknik Toplantısında federasyon yetkililerine teslim etmesi gerekmektedir.

7. Gençler kategorisinde yarışacak olan sporcuların Sporcu Sağlık Beyanı ve Risklerin Kabulü 
Formu velileri tarafından imzalanacak ve velinin Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya TC Kimlik Kartı 
fotokopisi eklenecektir.

8. Yarışmalara katılacak idareci, antrenör ve sporcular izinlerini bağlı bulundukları Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

9. Yarışmanın düzenlendiği şehire bağlı kulüpler harcırah almayacaktır.

10. Sporcuların harcırah alabilmesi için Harcırah Baraj Tablosunda açıklanan brajlardan en az iki 
tanesini geçmiş olması gerekmektedir.

11. Harcırah Baraj Tablosunda belirtilen barajlardan en az iki tanesini geçerek, herhangi bir 
branşa ait Yarışma Sonuç Listesinde ilk 5 sırada yer alan sporculara tam harcırah ödenecektir. 
(Ev sahibi takımlar sıralama dışı bırakılarak yapılan sıralama baz alınır.)

12. Harcırah Baraj Tablosunda belirtilen barajlardan en az iki tanesini geçerek, herhangi bir 
branşa ait Yarışma Sonuç Listesinde 6 ile 10. sırada yer alan sporculara sadece otobüs yol 
rayiç bedeli ödenecektir. (Ev sahibi takımlar sıralama dışı bırakılarak yapılan sıralama baz 
alınır.)

13. Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası en az yirmi sporcunun 
katılımı durumunda düzenlenebilecektir. Kadın ve erkek toplam yirmi sporcudan daha az 
katılım olması durumunda yarışma iptal edilecektir. 
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IV. YARIŞMA KURALLARI

1. Sporcuların dalış başlangıç zamanları verilen deklarasyonlara göre belirlenecektir. Dalışlar, en 
derin deklarasyon en önce başlayacak şekilde sıralanacaktır. Aynı mesafeyi deklare eden 
sporcuların sıralaması kura ile belirlenecektir.

2. Gençler kategorisinde üst sınır 30 metre olarak belirlenmiştir. Tüm genç sporcular en fazla 30 
metre derinliğe dalış yapabilecektir.

3. Gençler ve Büyükler kategorisinde dalış mesafesi aynı olan sporcuların birbirine karşı 
üstünlüğü toplam dalış süresine göre belirlenecektir.

4. Gençler ve Büyükler kategorileri için ayrı sonuç listeleri düzenlenecek ve ayrı ayrı 
değerlendirme yapılacaktır.

5. Yarışma sırasında Black-Out olan sporcular, geri kalan diğer branşlarda yarışamazlar.

6. Her branşta, yarışma sonuç listesinde ilk üç sırada yer alan Büyükler ve Gençler 
kategorilerindeki Kadın ve Erkek sporcular ayrı ayrı madalya ile ödüllendirilecektir. Madalya 
almaya hak kazanan sporcuların, madalya töreni için, programda belirtilen ve/veya yarışma 
sırasında anons edilen yer ve zamanda resmi kulüp üniforması (alt, üst eşofman takım ve 
spor ayakkabı) ile hazır beklemesi gerekmektedir. Uygun olmayan kıyafet ile madalya 
törenine gelen sporcular törene dahil edilmeyecektir.

7. Yarışma sonucunda kulüp puanlaması ya da kulüp sıralaması yapılmayacaktır. 

Bu talimatta yer almayan konularda Uluslararası Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) kuralları 
geçerlidir. Gerektiğinde talimatta yer alan kuralların yanı sıra müsabaka tarih ve yer değişikliği 
yapmakla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yetkilidir. 

Harcırah Baraj Dereceleri 
Branşlar Kadın Erkek 

Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) 30 metre 35 metre 
Çift Palet Sabit Ağırlık (CWT BF) 35 metre 40 metre 
Sabit Ağırlık (CWT) 40 metre 45 metre 
İp Destekli Sabit Ağırlık (FIM) 35 metre 40 metre 
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V. MİLLİ TAKIM SEÇİM KRİTERLERİ

1. 2018 Yılı Serbest Dalış Milli Takımının belirlenmesinde aşağıdaki kriterler göz önünde
bulundurulacaktır;

a. Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası, CMAS Serbest
Dalış Outdoor Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek Milli Takım Aday
Kadrosunun belirleneceği  seçme yarışları niteliğindedir.

b. Milli Takım seçmeleri aşağıdaki branşlarda gerçekleştirilecektir;

Deniz Branşları (Outdoor):
- Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) 
- Sabit Ağırlık (CWT) 
- Çift Paletli Sabit Ağırlık  (CWT BF)
- İp Destekli Sabit Ağırlık  (FIM)

c. Herhangi bir branşta aşağıda belirtilen 2018 Milli Takım Baraj Derecelerinden daha iyi
performans gösteren ve ilk 2 (iki) sırada yer alan sporcular arasından Milli Takım Aday
Kadrosu belirlenecektir.

d. Son üç sezon içerisinde Açık Su Dünya ya da Avrupa Şampiyonalarında Milli Takım
kadrosunda yer almış ve Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye
Şampiyonasında herhangi bir branşta gösterdiği performans Dünya Şampiyonası
sıralamasında ilk beş pozisyonda yer alması beklenen sporcularda “en az iki baraj” şartı
aranmaz.

e. Milli Takım Aday Kadrosuna seçilen sporcular arasından Milli Takım Kadrosu
oluşturulacak ve bu sporcular ile Milli Takım Kampı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü
başlayacaktır.

f. Ayrıca bir seçme kampı ya da test düzenlenmeyecek, Milli Takımın belirlenmesinde
sporcuların Serbest Dalış Açık Su Büyük ve Gençler Bireysel Türkiye Şampiyonası
performansları belirleyici olacaktır.

2018 Sezonu Milli Takım Baraj Dereceleri 

Milli Takım Aday Kadrosu ve ardından Milli Takım Kadrosunun belirlenmesi, katılım gösterilecek yarışma ve Milli 
Takım kamp organizasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi konularda tüm yetki Serbest Dalış Milli Takım Teknik 
Direktörünün tavsiyesi ile Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı bünyesindedir. 

Branşlar 
A Milli Takım 

Kadın Erkek 
Paletsiz Sabit Ağırlık (CNF) 40 metre 50 metre 
Çift Paletli Sabit Ağırlık (CWT BF) 60 metre 70 metre 
Sabit Ağırlık (CWT) 70 metre 80 metre 
İp Destekli Serbest Ağırlık (FIM) 60 metre 70 metre 
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VI. DOPİNGLE MÜCADELE

1. Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ile Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) arasında 24 Mayıs
2011 tarihinde imzalanan protokol uyarınca Türkiye’de dopingle mücadeleyi etkin bir şekilde 
yürütmek amacıyla Haziran 2011’de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi bünyesinde “Dopingle 
Mücadele Komisyonu” kurulmuş olup, komisyon tarafından hazırlanan “Türkiye Dopingle 
Mücadele Talimatı” 23 Eylül 2011 tarihinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından da 
onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

2. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) tüm ülkeler ve uluslararası federasyonlarca kabul
edilmiş olan Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) çerçevesinde hazırlanan “2018 Yılı Yasaklılar 
Listesi Uluslararası Standartları” resmi web sitemizde yayımlanarak spor kulüplerimizin, 
antrenörlerimizin ve sporcularımızın bilgisine sunulmuştur. 

3. Buna göre federasyonumuza bağlı tüm kulüp, antrenör ve sporcular ilgili talimatlarda
belirlenen kuralları kabul etmiş sayılacak, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerde yaşanacak
herhangi bir olumsuz durumda, gerekirse federasyonumuz Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.




