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2022 SERBEST DALIŞ DENİZ AÇIKSU / OUTDOOR GENÇLER, BÜYÜKLER 
ve MASTERLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MÜSABAKA TALİMATI 

1. BÖLÜM MÜSABAKA GENEL KONULAR 

1.1. YARIŞMA VE TOPLANTI TAKVİMİ 
Müsabaka Tarihi   : 01 – 02 – 03 - 04 Eylül 2022 

Müsabaka Yeri   : Kaş / Antalya  

Teknik Toplantı Tarihi ve Saati : 31 Ağustos 2022 saat 17:30 

Teknik Toplantı Yer   : Kaş Belediyesi Toplantı Salonu – Kaş / Antalya 

Evrak Beyan ve Kabulü ve Kayıtlar : 31 Ağustos 2022 saat 17:30 

1.2. ETKİNLİK/MÜSABAKA 
Kulüp lisansı ile yarışan kulüpler arasında takım sıralamalı. 

1.3. AKREDİTASYON 
2022 yılı yarışmasına akreditasyon işlemlerini yapan tüm kulüpler katılabilir. Akreditasyon 

işlemleri için katılımcı kulüp; 

 Kulüp başlıklı antetli kâğıt ile TSSF başkanlığına hitaben yazılmış 2022 yılında hangi 

branşların müsabakalarına katılım yapılacağı ile ilgili kulüp başkanı onaylı dilekçe, 

 Serbest dalış branşımızda vizeli serbest dalış 2. kademe antrenör sayısının yetersiz olması 

nedeniyle söz konusu branşta 1. kademe antrenör kullanılarak müsabaka akreditasyonu 

yapılabilecektir. 1. kademe serbest dalış antrenörlük belgesine sahip antrenörün kimlik 

bilgilerinin bulunduğu yönetim kurulu kararı fotokopisinin ve antrenör belgesinin 

fotokopisinin federasyonumuzun Ankara birimine ulaştırılması ile akreditasyon işlemi 

yapılmış olacaktır.  

2022 yılı Akreditasyon işlemi yapmayan kulüpler TSSF faaliyetlerine katılamayacaklardır.  

Akreditasyon işlemini tamamlayan kulüp sezondaki bildirim yaptığı branşın tüm 

müsabakalarına katılmak zorundadır. Mazeretsiz katılmadığı takdirde TSSF’nin uygun göreceği 

disiplin cezasını kabul etmiş sayılacaktır.  

1.4. KULÜP LİSANS İŞLEMLERİ 
2022 sezonuna ait yeni sporcu lisanslarının çıkartılması ya da önceki sezona ait lisansların vize 

işlemleri 17.07.2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikte belirtildiği üzere sadece Gençlik ve Spor İl 

ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılabilecektir. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu, 

Lisans, Vize ve Transfer Talimatı, federasyonumuzun resmi internet sitesindeki “Yönetmelik ve 

Talimatlarımız” bölümünde yayınlanmıştır. 

1.5. BAŞVURULAR ve KAYITLAR 
Kulüplerin başvuru için aşağıdaki evrakları belirtilen 25.08.2022 mesai saati bitimine kadar 

federasyonumuz faksına (0 312 309 65 41) veya ankaraofis@tssf.gov.tr e-posta adresine taranmış 

kopyalarını göndermeleri gerekmektedir. 
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Evrak Beyan ve Kabulü kayıtlar esnasında, 31 Ağustos 2022 saat 17:30’da teknik toplantı 

salonunda gerçekleştirilecektir. 

Federasyon İletişim Bilgileri; 

TSSF-Mebus Evleri Mahallesi 

Ayten Sokak No: 37 06570 Çankaya Ankara 

Tel: + 90.312.310 4136 

Faks: + 90.312.309 6541 

2. BÖLÜM: MÜSABAKA AYRINTILARI 

2.1. JÜRİ 
Müsabaka için 2 (iki) TSSF SDTK (Serbest Dalış Teknik Kurul) Üyesi, 2 (iki) TSSF ilgi branş antrenör 

belgesi olan antrenör, 1 (bir) MHK Başkanı veya MHK Üyesi veya 1 (bir) Müsabaka Baş Hakemi 

veya Müsabaka Hakemi olmak üzere 5 kişilik müsabaka jürisi oluşturulacaktır.  

Bu jürinin yarışma talimatnamesi teknik kurallarını değiştirme ve karar alma yetkisi yoktur. Olası 

jüri gerektiren durumlarda (itiraz, şikâyet, teknik veya idari görüş ihtiyacı vb.), jüri kendi içinde 

farklı görüşler olması halinde oylama ile görüş oluşturur ve Baş Hakeme tavsiye niteliğinde teslim 

eder.  

2.2. MÜSABAKA GÖZLEMCİSİ    
Müsabakalarda oyun alanı içerisinde ( müsabaka yapılan bölge, tekne, havuz, tribünler, soyunma 

odaları, teknik toplantı odaları, kafeterya vb. tesis içi alanların tümü ) oluşabilecek etik dışı, disiplin 

kurallarına uymayan vb. hareket ve davranışların değerlendirilmesi, varsa/görevlendirme 

yapılmışsa Müsabaka Gözlemcisi ve Müsabaka Başhakemi tarafından yapılacaktır. Müsabakalarda 

Gözlemci yoksa değerlendirme yetkisi Müsabaka Başhakemindedir. Müsabaka Başhakeminin ve 

varsa/görevlendirme yapılmışsa Gözlemcinin uygun gördüğü takdirde kişi veya kişileri tedbirli 

olarak disiplin kuruluna sevk için Federasyon Başkanına önerme yetkileri vardır. 

Gözlemcinin ve/veya Müsabaka Başhakeminin disiplin konularında karar yetkileri yoktur.  

2.3. KATEGORİLER 
Yarışmalar Kulüpler arası GENÇLER, BÜYÜKLER ve MASTERLAR KADIN/ERKEK TAKIM Kulüp 

sıralamalı yapılacaktır. Ayrıca yaş kategorileri de aşağıdaki gibi olacaktır: 

GENÇLER  : 15-17 (2022 yılı için 2007-2006-2005 doğumlular) (Gençler kategorisi teşvik amaçlı 

olup derinlik limiti 33 metredir. Bu kategoride madalya verilmeyecektir. Katılım 

için mutlaka ıslak imzalı veli izin belgesi istenecektir.) 

BÜYÜKLER  : 18-49 (2022 yılı için 2004-1973 doğumlular) 

MASTERLAR  : 50+ (1972 ve daha erken doğumlular) 
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2.4. SIRALAMA 

 Türkiye Şampiyonasında branşın özelliği nedeni ile sıralama bireysel performansa dayalı 

olduğundan takım sıralaması takımda yer alan sporcuların elde ettikleri bireysel 

performans sonuçlarının toplamına dayanır. 

 Takım puanı, geçerli performanslar arasından ve takım sıralaması için önceden belirlenen 

barajı geçen en iyi 4 performans değeri toplanarak hesaplanır. 

 Puan hesabında eşitlik olması halinde sıralama paylaşılacaktır. 

2.5. TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU 
Müsabaka; büyüklerde 4 kulübün katılımı halinde iptali, 5 ve daha fazla kulübün katılımı halinde 

ise Türkiye Şampiyonası olarak düzenlenecektir. 

Federasyonumuz yıl içerisindeki faaliyetleri aşağıdaki çıktıları elde etmeyi hedeflemektedir.  

 Türkiye şampiyonu olacak kulübün belirlenmesi, 

 Milli takım sporcularının seçilmesi, 

 Mevcut kulüpler ve sporcular için daha çok yarışma ortamının sağlanması, 

 Aktif kulüp ve sporcu sayılarını ve yarışma tecrübelerini arttırılması. 

Serbest dalış branşın da; aynı sezon içerisinde Türkiye şampiyonu olacak kulübün belirlenmesi için 

aşağıdaki yol izlenecektir. Buna göre;  

Havuz / Indoor şampiyonasında gerçekleştirilen sıralamayla Deniz (Açıksu) / Outdoor müsabakası 

sıralamaları birleştirilerek kombine puan elde edilecek ve Türkiye sıralaması yapılacaktır. Olası bir 

sebepten dolayı etkinlik aşamalarından herhangi biri yapılamaz ise, gerçekleşen etkinlik aşaması 

yarışmasında elde edilen sıralama ile Türkiye Şampiyonu belirlenecektir. 

 

SERBEST DALIŞ Deniz (Açıksu) / OUTDOOR YARIŞMALARI: 

1. PALETLİ SABİT AĞIRLIK (Mono veya BiFin) CWT 

2. İP DESTEKLİ SABİT AĞIRLIK FIM 

3. ÇİFT PALETLİ SABİT AĞIRLIK CWT-BF 

4. PALETSİZ SABİT AĞIRLIK CNF 

2.6. TAKIM OLUŞUMU/BARAJI 
Yarışmalara katılım sağlamayı hak etmiş olan her kulüp aşağıdaki koşul ve yöntemlerle takım 

oluşumuna girebilecektir. 

 Takımlar Büyükler Kadın ve Erkek takımı olarak kurulacaktır.  

 Kulüpler sadece Kadın, sadece Erkek veya hem Kadın hem Erkek takımlar kurarak 

yarışmalara girebilir. 

 Kulüpler yarışmalara en az 3 en fazla 6 (branşın gerekçeli açıklaması ile üst sınır SDTK 

tarafından Teknik Toplantıda kaldırılabilir) sporcudan oluşan takımlarla katılabilir. 

 Her bir branş için ayrı takım oluşturulabilir (hem Kadın hem de Erkeklerde her bir disiplin 

için ayrı sporcular). 

 Takım oluşumu ve puanı örnek (Serbest Dalış) tablosu Bknz.: EK-3’de sunulmuştur. 
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2.7. MİLLİ TAKIM BARAJI 

 Milli takım aday seçimlerinde baraj uygulaması yapılacaktır. Bununla beraber; EK-7’de 

verilen Milli Takım kriterleri dokümanında geçen hususlar ilgili branşların göz önüne alması 

gereken hususlardır. 

 Milli takıma aday olmak için baraj limiti olarak ilgili branşın bir önceki sezonda (en son) 

uluslararası yarışma elemelerindeki dereceler baraj limiti olarak değerlendirilebilecektir.  

 Baraj limiti her sene tekrardan belirlenecektir ve nihai barajı Teknik Kurul belirleyecektir. 

 Buna göre 2022 yılı Milli Takım aday kadrosu barajları EK-4’de verilmiştir. 

 Teknik Kurul zorunlu görmesi halinde milli takım aday seçimi baraj limitini değiştirebilir. 

 Milli takım aday kadrosuna seçilecek Erkek ve Kadın sporcular, yapılacak olası milli takım 

aday kampına alınmak üzere SDTK tarafından TSSF yönetim Kuruluna önerileceklerdir.   

2.8. HARCIRAH BARAJI  
Harcıraha hak kazanmak için alt sınır kriterleri tablo EK-5’de verilmiştir. 

2.9. HARCIRAH UYGULAMASI  
Büyükler kategorisinde Kadın ve Erkek sıralamasındaki tüm kulüplere 3 sporcu, 1 

antrenör veya idareciye harcırah barajını geçme şartı ile tam harcırah bedeli ödenecektir. (Kadın 

ve erkek kategorileri ayrı ayrı)   

Kulüp olarak ilk 3 sırada yer alan kulüplere 4 sporcu, 1 antrenör veya idareciye harcırah 

barajını geçme şartı ile tam harcırah bedeli ödenecektir. 

Antrenör harcırahı ödenmesi için TSSF Serbest Dalış Antrenörlük belgesi şartı 

aranacaktır.  

Gençler ve Masterlar kategorilerinde harcırah ödemesi yapılmayacaktır. 

 Müsabakaların branş özelliği gereği birden fazla kategori bulunabilir örneğin; serbest 

dalışta Havuz / INDOOR ve Deniz (Açıksu) / OUTDOOR alt disiplinleri vardır.  

 Deniz yarışmalarının (Outdoor) tüm alt disiplinlerinden alınan puanlar ile sıralama 

yapılacaktır. Bu puanlardan kombine puan elde edilerek ve Türkiye sıralaması yapılacaktır. 

 Olası bir sebepten dolayı ayaklardan herhangi biri yapılamaz ise, gerçekleşen yarışmada 

yapılan sıralama ile Türkiye Şampiyonu belirlenecektir. 

3. BÖLÜM DİĞER HUSUSLAR 

3.1. REKOR DENEMESİ 

 Rekor denemesi yapacak olan sporcular SDTK onayı ile denemelerini başvuru tarihine 

kadar deklare edecekler ve SDTK’nın uygun göreceği zamanda yarışma sırasında, öncesi ya 

da sonrasında yapabileceklerdir. 

 Birden fazla sporcu olması halinde rekor denemesi sıralaması yarışma kurasındaki 

önceliklere göre yapılacaktır.  

 BO geçiren sporcu aynı gün diğer yarışmaya katılamayacak, ertesi günkü yarışmaya 

turnuva doktorunun onayı halinde veya 2 gün sonraki yarışmaya onay almadan 

katılabilecektir.  
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 Rekor denemesinde alacağı sonuç yarışma performansı sayılacaktır. Ancak BO dışında 

sporcu isterse SDTK kararı ile yarışmada ikinci bir hak kullanabilecektir. 

 Rekorun geçerli sayılabilmesi için mutlaka hakemden beyaz kart alınması gerekmektedir. 

Sarı kart alınan performanslar rekor seviyesinde olsa bile geçerli sayılamaz. 

 

3.2. TASDİKLİ KAFİLE LİSTELERİ 

 Kulüpler Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından tasdikli kafile listelerini, sporcuların 

vizeli lisanslarını teknik toplantıda Federasyon Yetkililerine vereceklerdir.  

 Tasdikli kafile listesi olmayan kulüpler ile lisanssız sporcular müsabakalara alınmayacak ve 

herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  

 Ayrıca tasdikli kafile listelerinde silinti, kazıntı ve tahribat yapılmayacaktır. Tahribat yapılan 

listeler işleme alınmayacaktır. 

3.3. KULÜP LİSANS İŞLEMLERİ 
2022 sezonuna ait yeni sporcu lisanslarının çıkartılması ya da önceki sezona ait lisansların vize 

işlemleri 17.07.2020 tarihinde yayınlanan yönetmelikte belirtildiği üzere sadece Gençlik ve Spor İl 

ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılabilecektir. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Sporcu, 

Lisans, Vize ve Transfer Talimatı, federasyonumuzun resmi internet sitesindeki “Yönetmelik ve 

Talimatlarımız” bölümünde yayınlanmıştır. 

3.4. İTİRAZLAR 

 Yarışma sonunda sözlü olarak 15 dakika içerisinde;  

 Takım Kaptanı veya Antrenör aracılığıyla MHK BAŞKANLIĞINA, 

 1 saat içerisinde de TSSF MHK Başkanlığına itiraz bedeli 500.- TL ücret ve dilekçe ile 

yapılacaktır. Yapılan  

 Sadece sözlü yapılan itirazlar için herhangi bir işlem yapılmayacaktır. 

3.5. DOPİNG 
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, Komisyon tarafından hazırlanan “Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı” 23 

Eylül 2011 tarihinde Dünya Dopingle Mücadele Ajansı tarafından da onaylanarak yürürlüğe 

girmiştir. Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA)’nın tüm ülkeler ve uluslararası 

federasyonlarca kabul edilmiş olan Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) çerçevesinde hazırlanan 

“2014 Yılı Yasaklılar Listesi Uluslararası Standartları resmî web sitemizde yayımlayarak Spor 

Kulüplerimizin, Antrenörlerimizin ve Sporcularımızın bilgisine sunulmuştur. Buna göre Yurtiçi ve 

Yurtdışı tüm faaliyetlerde yaşanacak herhangi bir olumsuzlukta Kulüp, Antrenör ve Sporcular ilgili 

talimatlarca belirlenen kuralları kabul etmiş varsayılıp, gerektiğinde Federasyonumuz Disiplin 

Kuruluna sevk edilecektir. 

3.6. EK KOŞULLAR 

 İşbu dokümanda geçen tüm bilgiler, değişen koşullara göre TSSF tarafından 

değiştirilebilecektir. 

 Sporcular müsabakalara sezonun vizeli lisansları ile katılabilirler.  
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 Sporcu lisansları ve istenen diğer evraklar müsabakanın teknik toplantısından önce 

yukarıda belirtilen saatte ve yerde federasyon yetkililerine teslim edilecektir. 

 Müsabakalara en küçük 2007+ doğumlu olan sporcular katılabilecektir. 

 18 yaşından küçük sporcuların veli/vasi onayı olması zorunludur (Ek-8). Veli izin belgesi e-

devlet üzerinden de düzenlenebilir. 

 Gençler kategorisi teşvik amaçlı olup derinlik limiti 33 metredir. Bu kategoride madalya 

verilmeyecektir. Katılım için mutlaka ıslak imzalı veli izin belgesi istenecektir. 

 Teknik toplantıya katılmayan, başvuru formlarını geç gönderen ve bu toplantıda istenilen 

evrakları ibraz etmeyen kulüpler müsabakalara alınmayacaktır. 

 Müsabakaya katılacak olan kulüp takımlarında yer alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve diğer 

görevliler görevli-izinli yazılarını bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden 

talep edeceklerdir. 

 Bu talimatta yer almayan konularda TSSF yetkili olup CMAS uluslararası kurallar geçerlidir.  

3.7. TANIMLAR & KISALTMALAR 
Hizmet: Federasyonumuz tarafından gerçekleştirilen her türlü sportif faaliyet. 

Kusur: Amaçlanan veya belirlenen bir kullanımla ilgili bir şartın yerine getirilmemesi. 

Belge: Bilgi ve onun destekleyici ortamı. Ortam; kâğıt, manyetik, elektronik veya optik bilgi sayar 

disketleri, fotoğraf veya asıl örnek veya bunların birleşimi. 

Kayıt: Elde edilen sonuçları beyan eden veya gerçekleştirilen faaliyetin delilini sağlayan belge. 

Kuruluş: Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu. 

Sistem: Belirlenen ihtiyaç veya amacı karşılama imkânı sağlayan bir veya daha fazla süreç, 

donanım, yazılım, tesis ve insanlardan oluşan tümleşik bir yapı. 

 Kısaltma Açıklama 

CMAS Dünya Sualtı Faaliyetleri Konfederasyonu 

TSSF Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 

YK Yürütme Kurulu 

TK Teknik Kurul 

DYN Dinamik Serbest Dalış 

DBF Dinamik Çift Palet Serbest Dalış 

DNF Dinamik Paletsiz Serbest Dalış 

STA Statik Serbest Dalış 

SPE 100 m Hız Serbest Dalış 

END 8x50 400 m Dayanıklılık Serbest Dalış 

END 16x50 800 m Dayanıklılık Serbest Dalış 

CWT Sabit Ağırlık Serbest Dalış 

FIM İp Destekli Serbest Dalış 

CNF Sabit Ağırlık Paletsiz Serbest Dalış 

CBF Sabit Ağırlık Çift Palet Serbest Dalış 
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EK-1: Akreditasyon Dilekçesi  
          

 

Tarih: ..../..../2022 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 2021-2022 sezonu faaliyet takviminde yer alan aşağıda 

belirtmiş olduğumuz branş faaliyetlerine katılacağımızı taahhüt eder, akreditasyon işlemleri için 

Yönetim Kurulu kararı ve vizeli antrenör belgesi fotokopisini gereği için ekte bilgilerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla, 

 

 

……………… 

……………… KULÜBÜ Müdürü: 

Kaşe 

 

AKREDİTASYON YAPILACAK 

BRANŞ 

: Paletli Yüzme  

: Sualtı Ragbisi  

: Serbest Dalış  

: Zıpkınla Balıkavı  

: Sualtı Hokeyi  

: Su Kayağı  

: Sualtı Görüntüleme  

 

EKLER: 

1. Yönetim Kurulu Kararı. 

2. Vizeli Antrenör Belgesi Fotokopisi. 
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EK-2: Katılım Dilekçesi ve Formu 
 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA 

Tarih: ..../..../2022 

Federasyonumuz 2021-2022 yılı programında yer alan 01-04 Eylül 2022 tarihleri arasında Antalya 

Kaş’ta yapılacak olan Deniz (Açıksu) / Outdoor Türkiye Şampiyonası ve Milli takım seçmeleri 

müsabakalarına katılacağız.  

Bilgilerinize arz ederim.  

Saygılarımızla, 

……………………………… 

…………………………….… KULÜBÜ Müdürü: 

KULÜP TAM ADI   

KULÜP YETKİLİSİ ADI SOYADI   

ANTRENÖR ADI SOYADI   

YETKİLİSİ CEP TELEFONU   

KULÜP ADRESİ   

KULÜP TEL NO   

KULÜP FAKS NO   

KULÜP E-POSTA   

 

KULÜP BANKA BİLGİLERİ 

BANKA ADI   

HESAP SAHİBİ ADI   

IBAN NO   

 

KULÜP KAFİLE BİLGİSİ 

KADIN TAKIMI/SPORCU: 

ADI SOYADI & T.C. NO: 

ERKEK TAKIMI/SPORCU: 

ADI SOYADI & T.C. NO: 

1- 1- 

2- 2- 

 

Bu formu en geç tarihi saat 25 Ağustos 2022 Saat 17:00’a kadar federasyonun Ankara merkezi faksına fakslayınız ya 

da ankaraofis@tssf.gov.tr eposta adresine taranmış kopyasını gönderiniz. Harcırah ödemesi için banka 

bilgilerinin eksiksiz olarak bildirilmesi gerekmektedir.  
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EK-3: Puan Tablosu 
 

DİSİPLİN TAKIM BARAJI BİRİNCİ İKİNCİ  ÜÇÜNCÜ 

CWT 
Kadınlar: 35 m 
Erkekler: 40 m 

5 puan 3 puan 1 puan 

FIM 
Kadınlar: 35 m 
Erkekler: 40 m 

5 puan 3 puan 1 puan 

CNF 
Kadınlar: 30 m 
Erkekler: 35 m 

5 puan 3 puan 1 puan 

CWT-BF 
Kadınlar: 35 m 
Erkekler: 40 m 

5 puan 3 puan 1 puan 

 

EK-4: Milli Takım Aday Kadro Barajı ve Seçilme Kriterleri Tablosu 
BÜYÜKLER KATEGORİSİ 

SERBEST DALIŞ 

TÜRKİYE OUTDOOR 
KADINLAR ERKEKLER 

# DİSİPLİN 
MİLLİ TAKIM 

BARAJI 

REFERANS WC 

SEVİYESİ 

MİLLİ TAKIM 

BARAJI 

REFERANS WC 

SEVİYESİ 

1 CWT 70 9 85 9 

2 FIM 65 10 75 9 

3 CNF 45 8 60 7 

4 CWT-BF 70 11 80 11 

 

MASTERLAR KATEGORİSİ 

SERBEST DALIŞ 

TÜRKİYE OUTDOOR 
KADINLAR ERKEKLER 

# DİSİPLİN MİLLİ TAKIM BARAJI MİLLİ TAKIM BARAJI 

1 CWT 50 60 

2 FIM 40 50 

3 CNF 40 50 

4 CWT-BF 50 60 
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EK-5: Harcırah En Düşük Performans Baraj Tablosu 
 

BÜYÜKLER KATEGORİSİ 

DİSİPLİN BARAJ 

CWT 
Kadınlar: 45 m 
Erkekler: 55 m 

FIM 
Kadınlar: 43 m 
Erkekler: 50 m 

CNF 
Kadınlar: 33 m 
Erkekler: 43 m 

CWT-BF 
Kadınlar: 43 m 
Erkekler: 50 m 
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EK-6: Risk Bildirimi ve Sorumluluk Kabul Beyanatı 
 

Serbest Dalış’ın güvenlik gereklerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum ve aşağıda belirtilen 

hususları kabul ve taahhüt ederim: 

a) Dalış emniyetinin ve can güvenliğinin, sorumluluğunun dalıcıya ait olduğunu biliyorum. Bu 

etkinliğe katılabilmek için gereken tüm eğitimleri aldım ve dalış kurallarına, tüm risklerine, 

tehlikelerine karşı bilgiliyim,  riskleri kabul ederim. 

b) Dalış sırasında vücuda belirli bir basınca maruz kaldığımı kabul ettiğimi, epilepsi, bayılma, 

tüberkül, akciğer veya sinüs sorunu, kalp veya dolaşım sistemi rahatsızlığı, hemofili, kronik 

göz rahatsızlığı, kanama, böbrek, karaciğer veya mesane ile ilgili veya başka dalışa engel 

herhangi bir rahatsızlığım olmadığını beyan ederim. 

c) Dalış öncesi 12 saate kadar alkol veya dalışı engelleyen bir ilaç almadığımı ve tedavi altında 

olmadığımı beyan ederim. 

d) Şampiyona süresince, teknik toplantı ile başlayan ve son yarışmanın tamamlanması ile 

sona eren zaman zarfında, ısınma bölgesinde tek başıma dalmayacağımı ve yarışma 

sırasında limitlerimi zorlamayacağımı, tüm güvenli dalış standartlarına ve prosedürlere 

uygun dalışlar gerçekleştireceğimi kabul ederim. 

e) Dalıştan önce ve dalış sırasında güvenlik kurallarını ihlal etmeyeceğimi, etkinlik yetkilisinin 

ve antrenörümün talimat ve direktiflerine uymayı, kabul eder, aykırı davranış veya kişisel 

hatalarımdan kaynaklanacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğumu kabul ederim. 

f) Dalış sırasında meydana gelebilecek bir yaralanma, sakatlık veya ölüm vakasından dolayı 

şahsım ya da yakınlarım tarafınca herhangi bir kişi ya da kurum/kuruluş’u hukuken maddi 

ve manevi sorumlu tutmayacağımı beyan ve kabul ederim. 

g) Bu dokümanın sadece bir aydınlatma formu olmadığını, aynı zamanda taraflar arasında bir 

anlaşma olduğunu, reşit olmanın vermiş olduğu haklara dayanarak ve hiçbir baskı altında 

kalmadan tarafımdan imzalandığını beyan ederim. 

h) 18 yaşından küçük sporcuların veli/vasi onayı olması zorunludur (Ek-10). Veli izin belgesi 

e-devlet üzerinden de düzenlenebilir. 

 

Adı Soyadı : 

Doğum Tarihi : 

T.C. NO  :      Tarih, İmza: 
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EK-7: Müsabaka Programı 
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EK-8: Veli/Vasi İzin Yazısı 
 

VELİ İZİN BELGESİ 

(18 YAŞINDAN KÜÇÜKLER İÇİN) 

MÜSABAKANIN / FAALİYETİN 

Müsabakanın Adı  

Müsabakanın Yeri  

Müsabakanın Tarihi  

SPORCUNUN 

Kulübü  

T.C. Kimlik No  Lisans No: 

Adı ve Soyadı          

Baba - Anne Adı                / 

Doğum Yeri - Tarihi / 

İrtibat Telefonu  

 

 

VELİSİNİN / VASİNİN 

Adı Soyadı  T.C. Kimlik No  

İrtibat Numarası  Yakınlık Derecesi  

 

 

 

Velisi (Vasisi) olarak oğlumun/kızımın; 

1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu, 

2. Katılacağı resmi müsabakalara ait yönerge ve talimatlarının bütün hükümleri hakkında bilgi sahibi olduğunu, 

3. Yönerge ve talimatların taraflara yüklediği vecibeleri eksiksiz yerine getireceğini,  

Beyan ve taahhüt ettiği konusunda bilgim mevcuttur. 

Velisi(Vasisi) bulunduğum yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı oğlumun/kızımın belirtilen organizasyona katılımı için her 

türlü sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. 

 

 

                   Velisi/Vasisi   

         (Adı-Soyadı ve İmzası)             

 


