
TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 
 
 

1 
 

SUALTI RAGBİ BRANŞI 
2023 SEZONU GENEL MÜSABAKA TALİMATI 

 
1. 2023 SEZONU SUALTI RAGBİSİ YAŞ KATEGORİLERİ ve LİMİTLERİ 

 
a) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2023 Sezonu süresince (01.11.2022-31.10.2023) Sualtı 

Ragbisi branşında düzenleyeceği resmi müsabakalarda uygulanacak Yaş Kategorileri ve Yaş Limitleri 
aşağıdaki tablodaki gibidir. 

 

      
b) Büyükler (Elit) Yaş Kategorisi müsabakalarında kulüpler kafile listelerine, bir alt yaş kategorisi olan 

U24 yaş kategorisinden 16 yaş (2007 doğumlu) en fazla 2 (iki) sporcuyu ekleyebilirler. 
 

c) U24 Yaş Kategorisi müsabakalarında kulüpler kafile listelerine, bir alt yaş kategorisi olan U21 yaş 
kategorisinden 15 yaş (2008 doğumlu) en fazla 2 (iki) sporcuyu ekleyebilirler. 

 
d) U21 Yaş Kategorisi müsabakalarında kulüpler kafile listelerine, bir alt yaş kategorisi olan U18 yaş 

kategorisinden 14 yaş (2009 doğumlu) en fazla 2 (iki) sporcuyu ekleyebilirler. U18 Yaş Kategorisinin 
alt yaş limiti olan 13 yaş (2010 doğumlu) sporcular eklenemez. 

 
e) U18 Yaş Kategorisi müsabakalarında kulüpler kafile listelerine, bir alt yaş kategorisi olan U15 yaş 

kategorisinden 12 yaş (2011 doğumlu) en fazla 2 (iki) sporcuyu ekleyebilirler. U15 Yaş Kategorisinin 
alt yaş limiti olan 11 yaş (2012 doğumlu) sporcular listeye eklenemez.  

 
f) TSSF 2023 sezonu süresince Sualtı Ragbisi branşında düzenlenecek resmi müsabakalara katılacak 

takımlar, yukarıda belirtilen yaş kategorilerinin üst ve alt yaş limitlerine dikkat ederek hazırladıkları 
kafile listelerinde en az 6 (Altı) en fazla 15 (On beş) sporcu ile katılabilirler. 
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2. 2023 SEZONU YAŞ GRUPLARI OYUN SAHASI ÖLÇÜLERİ VE MÜSABAKA SÜRELERİ 
 

a) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) 2023 Sezonu süresince (01.11.2022-31.10.2023) Sualtı 
Ragbisi branşında düzenleyeceği resmi müsabakalarda uygulanacak Saha Ölçüleri ve Müsabaka 
Süreleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Tabloda belirtilen saha ölçüleri ve maç süreleri gerekli hallerde 
TSSF başkanlığı tarafından değiştirilebilinir. 

 

 
 
 

3. KALE VE TOP ÖLÇÜLERİ 
 

a) TSSF 2023 Sezonu süresince (01.11.2022 - 31.10.2023) Sualtı Ragbisi branşında düzenleyeceği resmi 
müsabakalarda Kale ve Top ölçüleri aşağıdaki tablodaki gibidir. 
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4. 2023 SEZONU AKREDİTASYON İŞLEMLERİ 
 

a) TSSF 2023 sezonu planlı faaliyet programında yer alan Sualtı Ragbisi müsabakalarına katılabilmek 
için;  

 

i. Aktif olan tüm kulüplerin 16.02.2023 Cuma günü saat 15:00’e kadar akreditasyon 
işlemlerini bitirmiş olması gerekmektedir. 

ii. Yeni kurulacak kulüpler hariç, 16.02.2023 tarihinden sonra yapılan akreditasyon 
başvuruları kabul edilmeyecektir.  

iii. 16.02.2023 tarihinden sonra ilk defa branş tescili yaptıran kulüpler için katılım 
göstereceği turnuvadan önce akreditasyon yapılabilir.  
 

b) 2023 sezonu akreditasyon işlemleri için aşağıda yazılı olan evraklar PDF formatında düzenlenerek 
info@tssf.gov.tr e-posta adresine 16.02.2023 Cuma günü saat 15:00’e kadar e-posta olarak 
gönderilmelidir. Gönderilecek e-postanın konusuna “Kulüp Adı - 2023 Sezonu Sualtı Ragbisi 
Akreditasyon İşlemleri” yazılmalıdır. Kulüpler 2023 sezonu Sualtı Ragbisi Akreditasyon 
işlemlerini en az 1. Kademe antrenörlük belgesi ile yapabileceklerdir. Akreditasyon işlemleri için 
hazırlanması gereken evrak ve dokümanlar şu şekildedir; 

 

i. Yönetim Kurulu Kararı; 
Yönetim kurulu karar defterine 2023 sezonu Sualtı Ragbisi Akreditasyon İşlemleri konulu 
yönetim kurulu tarafından, 2023 sezonu Sualtı Ragbisi Faaliyetlerine katılım, sorumlu 
antrenör ve akreditasyon işlemleri hakkında alınan kararın PDF formatında sureti. (Ek-1) 
 

ii. Antrenörlük Belgesi; 
Yönetim kurulu kararında belirtilen en az 1. Kademe Sualtı Ragbisi antrenörlük belgesine 
sahip kulüp antrenörünün, 2023 sezonu vizeli antrenörlük belgesinin PDF formatında sureti. 
2023 sezonu vizesi olmayan antrenörlük belgesinin yerine, Antrenör Vize İstek Formunun 
eksiksiz doldurulmuş PDF formatında sureti.  
2023 sezonu Antrenörlük Belgesi Vize işlemleri için TSSF resmî web sayfasında “Formlar” 
bölümünde ( https://tssf.gov.tr/formlar/ ) Antrenör Vize İstek Formunu bulabilirsiniz. 
(Antrenör istek formuna kredi kartı bilgileri girilerek kredi kartı ile ödeme talebi yapıldığı 
takdirde banka dekontu aranmaz. Ödeme bankadan EFT yoluyla yapılıyorsa, ödeme 
dekontunun PDF formatında sureti evraklara eklenmelidir) 
 

iii. Dilekçe; 
Kulüp antetli kâğıdı ile TSSF başkanlığına yazılmış, 2023 sezonu Sualtı Ragbisi branşı 
müsabakalarına katılım yapılacağının belirtildiği ilgili kulüp başkanı (veya imza yetkisi olan 
kişi tarafından) imzalanmış onaylı dilekçenin PDF formatında sureti. (Ek-2) 

 
 

d) Kulüplerin, 2023 sezonu Sualtı Ragbisi akreditasyon işlemleri esnasında yönetim kurulu kararı ile 
beyan ettikleri Sualtı Ragbisi kulüp antrenörü, 2023 sezonu içerisinde akredite olduğu kulüpte 
lisanslı sporcu olabilir fakat TSSF ye bağlı başka bir Spor Kulübünün Sualtı Ragbisi Branşında 
herhangi bir görev (antrenör, sporcu, idareci, yönetici vs.) alamaz. Müsabakalar boyunca kulüp 
adına akredite olmuş antrenör, kafile listesinde bulunan idareciler ve kulübün lisanslı sporcuları, 
başka bir takımın müsabakası sırasında oyun alanı içerisinde bulunamazlar. Uymayanlar DİSİPLİN 
KURULUNA sevk edilir. Tedbir konulması durumunda aynı turnuvada hiçbir maçta görev alamaz.   

 

e) Akreditasyon işlemini tamamlayan kulüp sezondaki bildirim yaptığı branşın tüm müsabakalarına 
katılmak zorundadır. Mazeretsiz katılmadığı tespit edilen kulüpler geçerli mazeret sebebini yazılı 
olarak Federasyona bildirmek zorundadır. Aksi durumda mazeretsiz katılım göstermeyen 
kulüpler TSSF disiplin kuruluna sevk edilecektir. 

mailto:info@tssf.gov.tr
https://tssf.gov.tr/formlar/
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5. 2023 SEZONU SUALTI RAGBİSİ MÜSABAKALARINA KATILIM KOŞULLARI  

 
a) Akredite olan kulüpler, müsabaka özel talimatında belirtilen son başvuru tarih ve saatine kadar 

katılım başvuru formunun (EK-3) eksiksiz doldurulmuş PDF formatındaki suretini info@tssf.gov.tr 
e-posta adresine göndererek başvuru yapmak zorundadır. Gönderilecek e-postanın konusuna 
“Kulüp Adı - 2023 Sezonu Sualtı Ragbisi …………………………………………. Müsabakası Katılım 
Başvurusu” yazılmalıdır. (Katılım başvuru formu, federasyonunun web sitesinde yapılacak müsabaka 

duyurusu ile ayrıca paylaşılacaktır) Müsabaka özel talimatında belirtilen son başvuru tarih ve 
saatine kadar katılım başvuru formunu belirtilen formatta ve şekilde belirtilen e-posta adresine 
göndermeyen kulüpler müsabakaya alınmayacaktır.  

 
b) Başvurusunu tamamlamış olan kulüpler, müsabaka özel talimatında belirtilen son gönderim 

tarihi ve saatine kadar takım esame listelerinin (Ek-4) doldurulmuş EXCEL formatını, merkez 
hakem kurulu e-posta adresi olan mhk@tssf.gov.tr adresine e-posta göndermek zorundadır. 
Gönderilecek e-postanın konusuna “Kulüp Adı - 2023 Sezonu Sualtı Ragbisi 
…………………………………………. Müsabakası Esame Listesi” yazılmalıdır. Esame listelerinde 
belirtilen sporcu başlık numaraları her maç değiştirilmeyecektir. Değiştirilmesi gerektiği 
durumlarda müsabaka jürisine durum ile ilgili bilgi verilecek, jüri üyeleri konu ile ilgili bir karar 
verecektir. (Takım Esame Listesi, federasyonunun web sitesinde yapılacak müsabaka duyurusu ile ayrıca 

paylaşılacaktır) Müsabaka özel talimatında belirtilen son gönderim tarih ve saatine kadar Takım 
Esame Listesini belirtilen formatta ve şekilde belirtilen e-posta adresine göndermeyen kulüpler 
müsabakaya alınmayacaktır.  
 

c) Kulüpler, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından onaylanmış kafile 
listelerinin PDF formatındaki sureti ve 2023 sezonu sporcu lisanslarının PDF formatındaki 
suretlerini merkez hakem kurulu (MHK) tarafından kontrol edilebilmesi için MHK e-posta adresi 
mhk@tssf.gov.tr adresine müsabaka özel talimatında belirtilen tarih ve saate kadar göndermek 
zorundadır. Gönderilecek e-postanın konusuna “Kulüp Adı - 2023 Sezonu Sualtı Ragbisi 
…………………………………………. Müsabakası Onaylı Kafile Listesi ve Sporcu Lisansları” yazılmalıdır. 
Müsabaka özel talimatında belirtilen son gönderim tarih ve saatine kadar onaylı kafile listesini 
ve 2023 sezonu sporcu lisanslarını belirtilen formatta ve şekilde belirtilen e-posta adresine 
göndermeyen kulüpler müsabakaya alınmayacaktır.  
 

d) Onaylı Kafile Listesinin aslı ve kafile listesinde bulunan sporcuların 2023 sezonu sporcu 
lisanslarının asılları, müsabaka özel talimatında belirtilen tarih ve saate kadar müsabakadaki 
görevli hakemlere teslim edilmesi gerekmektedir. Onaylı kafile listesinin aslı olmayan/teslim 
etmeyen kulüpler ve 2023 sezonu geçerli lisansı olmayan/teslim etmeyen sporcular 
müsabakalara katılamaz.  

 
e) Müsabakalara katılacak idareci, antrenör ve sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden talep edeceklerdir.  
 

f) 2023 sezonuna ait yeni sporcu lisanslarının tescil, vize ve transfer işlemleri, yayında bulunan 
yönetmelikte belirtildiği üzere, sadece Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından 
yapılacaktır. 

 
g) Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından yapılacak sporcu lisansı tescil, vize ve transfer 

işlemleri, TSSF resmî web sayfasında Yönetmelik ve Talimatlar bölümünde yayınlanmış 
(https://tssf.gov.tr/yonetmelik-ve-talimatlar/) güncel Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer 
Talimatına bağlı olarak yapılacaktır. 

 

mailto:info@tssf.gov.tr
mailto:mhk@tssf.gov.tr
https://tssf.gov.tr/yonetmelik-ve-talimatlar/
https://tssf.gov.tr/wp-content/uploads/2020/07/SPORCU-LISANS-VIZE-VE-TRANSFER-TALIMATI.pdf
https://tssf.gov.tr/wp-content/uploads/2020/07/SPORCU-LISANS-VIZE-VE-TRANSFER-TALIMATI.pdf
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6. 2023 SEZONU SUALTI RAGBİSİ MÜSABAKA KURALLARI 
 

a) Müsabakalarda, takımların maça başlayabilmesi için, maç başlangıcında en az 6 (altı) sporcu ile 
havuz içinde ve başlangıç çizgisinde hazır olması gerekmektedir.  

 
b) Kulüplerin, 2023 sezonu Sualtı Ragbisi akreditasyon işlemleri esnasında yönetim kurulu kararı 

ile beyan ettikleri Sualtı Ragbisi kulüp antrenörünün antrenörlük kademesine göre müsabaka 
esnasındaki yetkileri ve hakları aşağıdaki gibidir;  

 

i.  1. Kademe Yardımcı Antrenör: 

 Mavi renkli akreditasyon kartına sahiptir. Takımın başında değişim alanında veya suda 

antrenör için ayrılmış kulvarda kendi takım alanında olabilir, suda kamera ile video kaydı 

yapabilir. Her türlü teknik ve taktik bilgiyi müsabakanın herhangi bir anında verebilir. 

Müsabaka süresince hakeme İtiraz edemez. İtirazlarını sadece müsabaka sonunda yazılı 

olarak yapabilir, hakem ile diyalog kuramaz. Müsabaka esnasında kurallara uymadığı tespit 

edilen 1. Kademe antrenöre müsabaka yüzey hakemi tarafından ilk olarak uyarılır. 1. kademe 

antrenör, uyarıdan sonra da kural ihlaline devam etmesi halinde müsabaka yüzey hakemi 

tarafından tribüne yollanabilir ve tedbirli olarak DİSİPLİN KURULUNA sevk edilir. Tedbir 

konulduğu için aynı turnuvada hiçbir maçta görev alamaz. 

ii. 2. Kademe ve üstü Antrenör:  

Kırmızı renkli akreditasyon kartına sahiptir. Takımın başında değişim alanında veya suda 

antrenör için ayrılmış kulvarda kendi takım alanında olabilir, suda kamera ile video kaydı 

yapabilir. Her türlü teknik ve taktik bilgiyi müsabakanın herhangi bir anında verebilir. 

Müsabaka süresince hakeme İtiraz edebilir. Müsabaka esnasında kurallara uymadığı tespit 

edilen 2. Kademe ve üstü antrenöre yüzey hakemi tarafından ilk olarak uyarı yapılır. 2. 

Kademe ve üstü kademe antrenör, uyarıdan sonra da kural ihlaline devam etmesi halinde 

müsabaka yüzey hakemi tarafından tribüne yollanır ve tedbirli olarak DİSİPLİN KURULUNA 

sevk edilir. Tedbir konulduğu için aynı turnuvada hiçbir maçta görev alamaz. 

 

c) Müsabaka esnasında idareci, kondisyoner, masör, yardımcı antrenör vb. gibi onaylı kafile 
listesinde bulunan kişiler değişim alanında yer alabilir ve takım sporcuları ile diyalog kurabilir. 
Sadece molalarda ve devre arasında takıma teknik ve taktik verebilir, belirtilen zamanların 
dışında teknik, taktik veremez yönlendirme yapamaz.  Müsabaka süresince hakeme İtiraz 
edemez ve diyalog kuramaz. İtirazlarını sadece müsabaka sonunda yazılı olarak yapabilir. 
Ancak hakem ve rakip oyuncular ile diyalog kuramaz. Müsabaka esnasında kurallara uymadığı 
tespit edilen değişim alanındaki kişiler, müsabaka yüzey hakemi tarafından ilk olarak uyarı 
yapılır. Uyarı kişiye değil takıma yapılır. Uyarıdan sonra da değişim alanında bulunan herhangi 
bir kişinin kural ihlaline devam etmesi halinde müsabaka yüzey hakemi tarafından kural ihlalini 
tekrarlayan kişi tribüne yollanabilir ve tedbirli olarak DİSİPLİN KURULUNA sevk edilir. Tedbir 
konulduğu için aynı turnuvada hiçbir maçta görev alamaz. Böyle bir durumda değişim alanı 
boşaltılarak sadece aktif ve rezerv sporcuların kalmasına izin verilir. 

 
d) Havuz güvertesinde TSSF’nin yetkilendirdiği kişiler haricinde video görüntüsü çekilemez. 

Üçüncü kişiler cep telefonu, kamera vb. cihazlar ile maçı havuz güvertesinden veya havuz suyu 
içerisinde kayıt altına alamaz, canlı yayınlayamaz. Bu eylemler ancak tribünden yapılabilinir. 
Aksi tespit edildiği taktirde video kaydı ve/veya yayın yapan kişi tesis dışına çıkartılarak 
müsabakalar süresince tesis içerisine girmesine izin verilmeyecektir. 
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e) Takımlar, müsabaka yüzey hakemine maç başlangıcı öncesinde, karşılıklı olarak imzaladıkları 
muvafakatname (Ek-5 Video kayıt muvafakatname örneği) ile yazılı bilgilendirme yaparak 
müsabakanın oynandığı havuzda kendi kamera vb. cihazlar ile maçlarını kayıt altına alabilir. 
Video kayıt alacak kişinin kim olduğu yüzey hakemine bilgilendirme esnasında yazılı olarak 
belirtir. Video kayıt alacak kişi kulübün kafile listesinde yazılı olan antrenörü, idarecisi, rezerv 
sporcusu vb. bir kişi olmalıdır. Aksi tespit edildiği takdirde video kaydı yapan kişi müsabaka 
hakemi tarafından tribüne yollanır ve DİSİPLİN KURULUNA sevk edilir. Tedbir konulursa aynı 
turnuvada hiçbir müsabakada görev alamazlar.  

 
f) Video kayıt yapılacak kamera vb. cihazlar havuz zeminine veya duvarına sabitlenecek ise oyun 

alanı ve giriş hattı dışında herhangi bir yere konuşlandırıla bilinir. Video kayıt yapan kişi antrenör 
kulvarında kendi takım alanından video kaydı yapabilir ancak rakip takımın antrenör alanına, 
giriş hattına veya oyun alanına giriş yapamaz. Aksi tespit edildiği takdirde video kaydı yapan kişi 
müsabaka hakemi tarafından tribüne yollanır ve DİSİPLİN KURULUNA sevk edilir. Tedbir 
konulursa aynı turnuvada hiçbir müsabakada görev alamazlar. 

 
g) Kayıt altına alınan maç görüntüleri kulüpler, antrenörler ve sporcular tarafından sadece eğitim 

amaçlı kullanılabilinir. Rakip kulübün ve/veya görüntülerde bulunan sporcuların onayı olmadan 
kayıt altına alınan maçın hiçbir anı 3. kişilerle ve/veya sosyal medya vb. platformlarda 
paylaşılamaz. Aksi tespit edildiği takdirde paylaşım yapan kulüp ve sorumlu kişiler DİSİPLİN 
KURULUNA sevk edilir. 

 

h) Olası bir itiraz durumunda kulüplerin ya da herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kaydedilmiş 

video görüntüleri hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir. Sadece Türkiye Sualtı Sporları 

Federasyonu tarafından uygun yerlere yerleştirilmiş kameralar tarafından elde edilen 

görüntüler sağlıklı olduğu (itiraz konusunun görüntülerde net olarak görünüyor olması) sürece 

değerlendirmeye tabi olacaktır. 

i) Maçını tamamlayan takımlar bir an önce oyun alanını terk etmelidir. Maçı olmayan hiçbir takım 
sporcusu, idarecisi veya antrenörü oyun alanında, giriş hattında ve değişim alanında bulunamaz. 
Uymayanlar DİSİPLİN KURULUNA sevk edilir. Tedbir konulursa aynı turnuvada hiçbir 
müsabakada görev alamazlar. 
 

j) Fikstürde bulunan müsabakalardan herhangi birine mazeretsiz katılmayan takımlara harcırah 

ödemesi yapılmayacak ve turnuvaya katılmış sayılmayacaklardır. Konu ile ilgili mazeret 

dilekçelerini müsabaka jürisi değerlendirecektir. 
 

k) TSSF tarafından görevlendirilmiş Milli Takım Antrenörleri ve Milli Takımlar Teknik Direktörü, 

müsabakalara katılan sporcuları müsabakalar süresince hem oyun alanında performanslarını 

sergilerken hem de oyun alanı dışındaki davranışlarını gözlem yaparak değerlendirecek ve aday 

milli takım kadroları oluşturulacaktır.  
 

l) Müsabakaların yapıldığı tesisin içerisinde ve çevresinde (Müsabaka yapılan havuzun, tribünler, 

soyunma odaları, kafeterya vb. tesis içi ve tesis çevresi alanların tümü) oluşabilecek etik dışı ve 

disiplin kurallarına uymayan vb. hareket ve davranışların değerlendirilmesi branş sorumlusu, 

müsabaka gözlemcisi ve Müsabaka hakemleri ve MHK üyeleri tarafından yapılacaktır. Bu 

kişilerin, etik dışı ve disiplin kurallarına uymayan vb. hareket ve davranışlarda bulunan sporcu, 

antrenör, idareci vb. kişileri tespit etmesi durumunda ilgili kişi veya kişileri disiplin kuruluna sevk 

edilmesi için rapor hazırlar. 
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m) Havuzun müsabaka için hazırlığı; Branş sorumlusu, Teknik Kurul, MHK Başkanı ve Üyeleri, 

Müsabaka Başhakemi ve TSSF İl Temsilciliği ile yapacaklardır. Kalelerin, kornaların, saha 

çizgilerinin, sualtı kamerasının, müsabaka topunun ve müsabaka için gerekli diğer araç 

gereçlerin tedarik süreci, lojistik süreci ve testlerinin yapılarak müsabaka sahasında 

bulundurulması TSSF Organizasyon Kurulu tarafından organize edilecek olup, ilgili kişilere bu 

konuda bilgi vermelilerdir.  
 

n) Açılış/kapanış seremonileri hazırlığı, protokol davetiyeleri gönderilmesi, bannerlar, bariyerler, 

telsizler, fotoğraf makinesi ve video ekipmanları, TSSF bayrağı ve afişleri, Spor toto afişleri, 

Madalya ve kupalar, Federasyondan müsabaka mahalline kargolanması veya getirilmesi, 

müsabaka bitiminde müsabaka mahallinden eksiksiz ve tam olarak teslim alınması, müsabakada 

görevli TSSF Organizasyon Komitesi ve İl Temsilciliği tarafından sağlanacaktır.  
 

o) Müsabaka fikstürü büyükler kategorisinde kura çekimi ile, alt yaş gruplarında ise bir önceki yıl 

yapılan müsabakalarda sıralamalar göre seri başı belirlenerek ve geriye kalan takımlar için kura 

çekimi yapılarak branş sorumlusu ve teknik kurul tarafından hazırlanır. Kura çekimi özel 

talimatta belirlenen şekilde yapılır.  
 

p) Madalya töreni sırasında sporcular ödül kürsüsüne herhangi bir bayrak ya da flama ile 

çıkmayacaktır. Ödül verildikten sonra fotoğraf çekimi için bayrak ya da flamaya izin verilecektir. 
 

q) Takımlar, ilan edilmiş şampiyona fikstüründeki maçlarının başlangıç saatinden; 10 dakika önce 

hakem kontrolü için ısınma alanın kenarında hazır olmaları gerekmektedir. Maçın 

başlamasından 5 dakika önce hala havuz kenarında bulunmayan takımlar için ilk uyarı anonsu 

yapılacaktır. Bunu takiben 5 dakika ara ile 1 uyarı anonsu daha yapılacaktır. Uyarı anonsundan 

sonra hala havuz kenarında bulunmayan ve müsabakadan önce hakem kontrolü için talimatta 

belirtildiği şekilde hazır olmayan takımlar 8-0 hükmen mağlup kabul edilecekler ve disiplin 

kuruluna sevk edileceklerdir. İlk uyarı anonsundan sonra, son uyarı anonsu yapılmadan önce 

havuz kenarında hakem kontrolü için hazır hale gelen takımlar müsabakaya çıkacak ancak 

müsabaka programına uymadıkları için disiplin kuruluna sevk edileceklerdir. 

 

7. MÜSABAKA JÜRİSİ 
 

a) Müsabakalar sırasında ortaya çıkabilecek tartışmalı durumların çözümlenebilmesi için Müsabaka 

Teknik toplantısında veya daha öncesinde bir Müsabaka Jürisi oluşturulacaktır. Müsabaka Jürisi; MHK 

Başkanı (olmadığı durumda 1 (bir) MHK üyesi), MHK tarafından belirlenecek 1 (bir) Hakem, 1 (bir) 

Sualtı Ragbisi Teknik Kurulu üyesi ve oylama ile seçilecek 2 (iki) Kulüp Antrenörü olmak üzere 5 (beş) 

kişiden oluşacaktır.  

 
8. SUALTI RAGBİSİ ULUSLARARASI OYUN KURALLARI ve DEĞİŞİKLİKLER  

 

a) CMAS yönetim kurulu tarafından 06.08.2021 tarihinde onaylanmış CMAS Sualtı Ragbisi 
Uluslararası Oyun Kuralları Haziran 2021 Versiyonu, 2023 sezonundan itibaren geçerli 
olacaktır. CMAS Sualtı Ragbisi Oyun Kuralları Haziran 2021 Versiyonunun Türkçe çevirisi ve 
Yeni kural eklentileri TSSF resmî web sayfası Yönetmelik ve Talimatlar bölümünde 
bulunmaktadır. (https://tssf.gov.tr/yonetmelik-ve-talimatlar/)  
 

https://tssf.gov.tr/yonetmelik-ve-talimatlar/
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9. DOPİNGLE MÜCADELE 
 

a) Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından, belirli bir hastalığı 
veya sağlık koşulları nedeniyle, yasaklı olan ilaçları kullanmak zorunda kalan sporcular için Tedavi 
Amaçlı Kullanım İzni (TAKİ) verilebilmektedir. Söz konusu izin için yapılan başvuru ve 
değerlendirme süreci, WADA 'nın belirlediği Uluslararası Tedavi Amaçlı Kullanım İzni Standartları 
çerçevesinde yürütülmektedir. Bu çerçevede TAKİ izni verilebilmesi için;  

 

I. Sporcunun söz konusu yasaklı madde veya yöntemi uygulamadığı durumda sağlığının 
ciddi ölçüde tehlikeye gireceği,  
 

II. Tedavi amaçlı olarak söz konusu maddenin kullanımının sporcunun performansında 
anlamlı bir değişikliğe yol açmayacağı,  

 

III. Başka yasaklı olmayan hiçbir gerçekçi tedavi yönteminin bulunmadığının kanıtlanması 
gerekmektedir.  
 

Tedavi Amaçlı Kullanım İstisnası Talimatı ve TAKİ formu, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmî 
web sitesinde Dopingle Mücadele kısmında yer almaktadır.  

 

b) Bu çerçevede, TMOK Dopingle Mücadele Komisyonu' da TAKİ için yapılan başvurularda, söz 
konusu formun eksiksiz olarak doldurulması ve sporcunun hastalık veya sağlık durumu ile ilgili 
belgeleri ile başka tedavi seçenekleri ile sonuç alınamadığına ilişkin belgelerin forma eklenmesi 
gerekmektedir.  

 

c) 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.  

 

d) Dünya Dopingle Mücadele Ajansı’nın (WADA) tüm ülkeler ve uluslararası federasyonlarca kabul 
edilmiş olan Dopingle Mücadele Kuralları (CODE) çerçevesinde hazırlanan “2023 Yılı Yasaklılar 
Listesi Uluslararası Standartları” resmî web sitemizde yayımlanarak spor kulüplerimize, 
antrenörlerimize ve sporcularımıza tebliğ edilmiştir. 

 

e) Buna göre, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı tüm kulüp, antrenör ve sporcular ilgili 
talimatlarda belirlenen kuralları kabul etmiş sayılacak, yurtiçi ve yurtdışı tüm faaliyetlerde 
yaşanacak herhangi bir olumsuz durumda gerekirse Federasyonumuzun Disiplin Kuruluna sevk 
edilecektir.  

 
10. İTİRAZLAR 

 

a) Müsabakalarda kulüplerin itiraz etme hakları bulunmaktadır. Herhangi bir konuda itiraz 
etmek için maç bitimine müteakip 15 (on beş) dk içerisinde; kulüp idarecisi veya antrenör 
aracılığıyla müsabaka başhakemine veya müsabaka yüzey hakemine sözlü olarak bildirilir. 
 

b) İtirazın işleme alınabilmesi için maç bitimine müteakip 30 (otuz) dakika içerisinde TSSF 
MHK başkanlığına itiraz bedeli olan nakit 1.000 ₺ ücret ile birlikte ve kulüp antrenörü veya 
idarecisi veya başkanı tarafından imzalanmış dilekçe ile yapılacaktır. Maç bitimine 
müteakip 30 (otuz) dakika içerisinde sadece sözlü olarak yapılan itirazlar için herhangi bir 
işlem yapılmayacaktır.  

 

c) İtiraz edecek takımın onaylı kafile listesinde bulunan herhangi bir üyesi, maç bitiminde 
hakem masasında bulunan maç protokolünü imzalaması halinde itiraz edemez.  
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d) İtiraz, CMAS Sualtı Ragbisi Uluslarası Oyun Kuralları göre  MHK tarafından değerlendirilir. 

Yazılı olmayan kurallarda ise jüri toplanır. İtiraz sonucunda itiraz eden taraf haklı ise itiraz 
bedeli geri iade edilir. Aksi takdirde itiraz bedeli Federasyonun banka hesabına yatırılarak 
dekont taraflarla paylaşılır. 
 

11. MALZEME STANDARTLARI 
 

a) Kulüpler müsabakalara, 1’den 99’a (1-99 sayıları dahil) numaralanmış “kulak koruyuculu” koyu 
renkli (mavi-siyah) ve açık renkli (beyaz) olmak üzere 2 takım başlıkları ile katılmak zorundadır. 
Kulüpler müsabakalara, koyu renkli (mavi-siyah) ve açık renkli (beyaz) olmak üzere 2 takım mayo 
ile katılmak zorundadır. 
 

b) Kulüpler şampiyona da takımlarını temsil eden spor malzemelerini kullanacaktır. Başka 
kulüplerin isimleri ve logoları bulunan (mayo, başlık, jersey tshirt vs.) malzemelerle 
müsabakalara katılamaz. Mayo başlık tasarımlarında başka kulüp logosu bulunan sporcular, 
marker ile logoları kapatarak müsabakalarda oynayabilirler. Milli takım ekipmanlarını (mayo, 
başlık, jersey tshirt vs.), müsabakalar süresince ve esnasında kullanmak, giymek, taşımak 
yasaktır. Bu kurullara uymayan takımlar, müsabaka esnasında tespit edilmesi halinde o 
müsabakada 8-0 hükmen mağlup ilan edilecektir. Kural ihlali yapan sporcu(lar) müsabakadan 
menedilerek tedbirli olarak Disiplin kuruluna sevk edileceklerdir.  
 

c) Kulüpler; mayolarının ve başlıklarının fotoğraf veya tasarımlarını görsellerini, müsabaka özel 
talimatında belirtilecek olan son başvuru tarihine kadar TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurul e-posta 
adresi olan uwr@tssf.gov.tr adresine göndermiş olmaları ve onay almış olmaları gerekmektedir. 
(mayo ve başlık tasarımları olmayan veya tasarımları TSSF Sualtı Ragbisi Teknik Kurulu 
tarafından onaylanmayan takımlar düz siyah/lacivert ve düz beyaz mayo kullanmaya devam 
edeceklerdir) Mayo ve başlıklarını zamanında onaylatmayan takımlar müsabakaya 
katılamayacaktır.  
 

d) Müsabakalarda Jersey kullanması zorunlu değildir. Müsabakalarda jersey kullanacak takımlarda 
bulunan tüm sporcularının müsabaka sırasında Jersey kullanması gerekmektedir. Müsabaka 
esnasında deforme olan Jerseyi sporcu çıkartabilir. Böyle bir durumda takımın tamamının Jerseyi 
çıkarması istenir. Jersey kullanmayacak takımların hiçbir sporcusunun Jersey kullanmaması 
gerekmektedir.  

 
e) 2023 sezonu Sualtı Ragbisi müsabakalarında Kadın ve Erkek kategorilerinde katılan sporcular 

arasından TSSF tarafından görevlendirilmiş Milli Takım Antrenörlerince gözlem yapılarak milli 
takım aday kadroları takibi yapılacaktır. Bu nedenle esame listelerinde belirtilen başlık 
numaralarının sporcular tarafından tüm müsabaka boyunca değiştirilmeden kullanılması 
gerekmektedir. Ayrıca Sporcular Kollarına ve Bacaklarına görünür vaziyette başlık numaralarına 
yazmaları gerekmektedir. 
 

f) Sporcuların kullanacağı maske, şnorkel, palet ve diğer koruyucu/yardımcı malzemeler ile ilgili 
kural ve standartlar, CMAS Sualtı Ragbisi Uluslararası Oyun Kuralları Haziran 2021 Versiyonunda 
(Ek-5) açıkça belirtilmiş olup, müsabakalar süresince bu kurallara göre sporcu malzemeleri 
kontrol edilecektir. 
 

 

 

mailto:uwr@tssf.gov.tr
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12. MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLERİNİN BELİRLENMESİ 
 

a) Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı 

tarafından görevlendirilir. 

 
13. MİLLİ TAKIM SPORCULARI ATLETİK PERFORMANS TESTLERİ 

 
Milli takım aday sporcularının, Sualtı Ragbisi branşına özgü atletik performanslarını ölçmek için 

kullanılacak testler şu şekildedir; 
 

1. Beep Testi (Genel Dayanıklılık Testi) *Havuz 

2. 1RM Power Clean Testi (Maksimal Kuvvet ve Patlayıcı Kuvvet Testi) 

3. 3 dakika Thruster Testi (Kuvvette Devamlılık Testi) 

4. T Testi (Çabukluk Testi) *Havuz 

5. 8 x 25m Dip Testi (Hipoksik Kapasite Testi) *Havuz 

Sporculara uygulanacak testlerin protokolleri ve testlerde sporculardan beklenecek test dönemlerine 
göre performans alt limitleri şu şekildedir; 

 
1. Beep Testi (Genel Dayanıklılık Testi) *Havuz 

 
Test Yeri : Yarı Olimpik (25 m uzunluğa sahip) ölçülerdeki Açık/Kapalı Yüzme Havuzu. Havuzun 
sahip olduğu kulvar sayısı önemli değildir. Test her sporcu için 1 kulvarda uygulanır. Havuz derinliğinin 
1,5 m ve/veya daha fazla olması tercih edilir. Derinliği 1,5 m’den az olan havuzlarda sporcular 
performans sorunları yaşayabilir. 
 
Test Mesafesi : 12,5 m su üstü ve 12,5 m su altı olmak üzere sporcu her tekrar için toplamda 25 m 
mesafe kat eder. Toplam test mesafesi sporcu performansına bağlı olarak değişkendir.  
 
Test Süresi : Sporcu, performansının ilk tekrarını 30 saniye içerisinde uygular ve tekrar süreleri belli 
aralıklarla kümülatif olarak azalarak devam eder. Toplam test süresi Sporcu Performansına bağlı olarak 
değişkendir. 
 
Test Ekipmanı : Mayo, Başlık, Çift Palet (Marka ve Model seçimi sporcunun tercihine bağlıdır.), Maske, 
Şnorkel. 
 
Test Uygulaması: Sporcunun performansını takip eden 2 adet ve süreyi takip eden 1 adet olmak üzere 
toplamda 3 gözlemcinin kontrolünde ve bir adet sualtı-su üstü ses işaretçisi (korna, düdük vs.) ile test 
uygulanır. Ses işaretçisinin sualtından duyulur olması önemlidir. Test başlamadan önce havuzun tam orta 
noktasına (12,5 m) bir referans işareti (Halat, bayrak, kulvar vs.) konur. Test uygulama kuralları şu 
şekildedir; 

 Sporcunun havuz dışında 15 dakika ve havuz içinde 15 dakika olmak üzere toplam 30 dakika 
ısınma süresi bulunmaktadır. 

 Sporcu teste havuz içerisinde, eli duvarda olacak şekilde pozisyon alarak süreyi kontrol eden 
gözlemcinin işaretini (sinyali) bekler.  



TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 
 
 

11 
 

 İlk sinyal ile sporcu havuzun ortasında bulunan işaretçiye kadar 12,5 m su yüzeyinden istediği 
teknikte yüzerek ilerler. Havuzun ortasına geldiğinde dalışını yapar ve kalan 12,5 m’lik mesafeyi 
istediği teknikte şnorkeli sualtında kalacak şekilde istediği derinlikte sualtından tamamlar.  

 

 Sporcu, elini suyun altından duvara değdirmeden havuzun ortasındaki işaretçi ile duvar arasında 
su yüzeyine çıkamaz. Çıkan sporcu diskalifiye olur ve en son yaptığı doğru performansı geçerli 
sayılır. Bitiriş esnasında sporcunun eli duvara değmeden hemen önce su yüzeyine erken yükselir 
ve şnorkeli su üstüne çıkarak içindeki suyu üfleyerek tahliye ederse, sporcu diskalifiye olur, 
biriken suyu üfleyerek tahliye etmez ise eli duvara değdikten sonra tahliye ederse gözlemcinin 
onayı ile sporcu teste devam eder.  

 Sporcu karşı duvara su altından değmeden önce süre sonlanır ve bir sonraki performans için 
başlangıç sinyali verilirse buna Hata-1 denir. Sporcunun bu gecikmeyi telafi etmek için bir hakkı 
bulunmaktadır. Sporcu hızlanarak geç kaldığı performansı vaktinde tamamlar ise Hata-1 telafi 
edildiği için teste devam eder ve Hata-1 silinir. Ancak sporcu bir sonraki performansı da 
zamanında tamamlayamaz ise Hata-2 olarak kayıtlara geçer ve sporcunun testi otomatikman 
sonlanır. Sporcunun en son zamanında tamamladığı performansı kayıtlara geçer.  

 Sporcu, Hata-1’i bir sonraki performansında telafi ettiği sürece sınırsız sayıda Hata-1 yapabilir ve 
telafi edebilir. Önemli olan 2 kez üst üste hata yapmamaktadır.  
 

Test Amacı: Sporcunun, kümülatif olarak artan yorgunluğuna karşın su üstü ve sualtı 
performanslarındaki dayanıklılığı ölçen Genel Dayanıklılık testidir. 

 
 
2021 sezonu içerisinde 8 haftalık aralıklarla yapılacak performans ölçme ve değerlendirme kampı 

dönemlerinde sporculardan beklenen Beep Testi performans alt limitleri aşağıdaki gibidir.  
 

                               12,5 m Yüzme                                                                                                  12,5 m Yüzme 

                                   
 
 
 
                                12,5 m Dip                                                                                                                12,5 m Dip 
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2. 1RM Power Clean Testi (Maksimal Kuvvet ve Patlayıcı Kuvvet Testi) 
 

Test Yeri : Spor Salonu 
 
Test Süresi : Sporcu ısınmasını tamamladıktan sonra en fazla 40 dakika içinde  
 
Test Ekipmanı : Spor Ayakkabısı ve Spor Kıyafetleri, Olimpik standart bar ve Olimpik standart plaka 
 
Test Uygulaması: 1RM (One-repetition maximum / bir hareketin 1 defa yapılışında kaldırılabilen en fazla ağırlık 

miktarı) Power Clean Testinde sporcunun gerçek derecesini doğrudan maksimal test yöntemleri 
kullanılarak hesaplanabileceği gibi dolaylı olarak maksimum tahmin (submaksimal) yöntemleri 
kullanılarakta 1RM ye yakın değerler hesaplanabilinir.  
 

Teknik beceri gerektiren Power Clean hareketi gibi olimpik kaldırışlarda uygulanacak maksimal 
kuvvet testlerinde, deneyimsiz sporcular için daha güvenli, daha hızlı ve daha az stresli olduğu için 
submaksimal tahmin yöntemleri tercih edilebilmektedir. Ancak bu durumda gerçek 1RM'yi olduğundan 
daha az hesaplanabilinir. Doğruluk derecesi, sporcunun ağırlık çalışması deneyimine ve kas yapısına bağlı 
olarak büyük ölçüde değişebilir.  
 

1RM'yi tahmin etmek için kullanılan Epley, Brzycki, Lander's Formula, Mayhew et al., Lombardi, 
O'Conner et al., Wathen gibi birkaç yaygın formül vardır; Epley ve Brzycki en yaygın olanlarıdır. Aşağıdaki 

formüllerde r gerçekleştirilen başarılı tekrarların sayısıdır ve w kullanılan ağırlık miktarıdır. 
 
 

Epley Formülü  :  1RM = 𝐰 (1 +
r

30
) 

 
 

Brzycki Formülü : 1RM = 𝐰 (
36

37−𝐫
) 

 
 

Sporcunun submaksimal hesaplama yöntemi 
ile elde edilecek değerlerinin, gerçek maksimal 
değerlerine yakın çıkması için sporcunun maksimal 
performansının Erkekler için %85-75 (6-10 tekrar 

arasında) arasındaki bir değerle, Kadınlarda ise %80-
70 (8-12 tekrar arasında) arasındaki bir değerle teste 
girmesi istenmektedir.  
 
 Sporcunun performans denemesi esnasında 
başarılı kaldırışları hesaplandığında toplamdaki tekrar 
sayısı arttıkça (13 ve üzeri tekrar) gerçek 1RM 
değerinden uzaklaşacaktır.  
 

TSSF Sualtı Ragbisi Milli Takımlar Teknik 
Direktörü olarak, antrenörler tarafından 
uygulanabilirliği daha kolay ve doğruluğu daha yüksek 
olduğu için Milli Takım testlerinde sporcuların tahmini 
1RM performanslarını ölçmede kullanılacak 
submaksimal hesaplama yöntemi, olan Epley formülüdür.  
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Maksimum Power Clean Testi; 1 Raportör/ Gözlemci ve 2 Test Hakemi eşliğinde gerçekleşir. 
Testin uygulama basamakları şu şekildedir; 
 

 Sporcunun test saatinden önce testin uygulanacağı salonda ağırlık ile 20 dakikalık ısınma süresi 
bulunmaktadır. Sporcunun test süresi toplam 40 dakikadır. Sporcu kendi isteği ile 2. performans 
denemesini yapmayarak testi daha erken sonlandırabilir. 

 Sporcu, teste başlayacağı ağırlığın kilogramını kendisi belirleyerek test hakemine ısınma sonunda 
beyan eder ve Sporcu Performans Raporuna imza altında kaydedilir. Erkekler maksimum 
performans ağırlığının (1RM) %85-75’ini, kadınlar ise maksimum performans ağırlığının (1RM) 
%80-70’ini hesap ederek performans denemesindeki ağırlığını kendisi belirler. Ağırlık 
hesaplamalarında sporcu talep ettiği taktirde test hakemleri yardımcı olacaktır. 

 Sporcunun performansını uygularken kullanacağı teknik, performansın geçerli olması için 
belirleyici bir kriter değildir. Test Hakemi sporcunun tekniğine değil, ağırlığın yer ile teması 
kesildikten sonra sporcunun ağırlığı omuzlarının üzerine kaldırmasını ve bacaklarının düz ve 
gergin pozisyona getirerek ayaklarının üzerinde dik postür pozisyonunu göstermesini kontrol 
eder. Böyle bir kaldırış başarılı kaldırış olarak kayıtlara geçer. 

 Performans denemesindeki her tekrar, ağırlığın yer ile olan teması kesildiği anda başlar ve ağırlık 
tekrar yer ile temas ettiği anda sonlanır. Performans denemesi esnasında, sporcu ağırlığın yer ile 
temasını kesmesinin ardından, ağırlığı omuzların üzerine alarak ayaklarının üzerinde dik postür 
pozisyonunu göstermeden önce denemenin herhangi bir aşamasında ağırlığı elinden düşürmesi 
ya da bırakması, ağırlığı omuzlayamaması, omuzladığı ağırlık ile ayağa kalkamaması, ayağa 
kalktığında bacaklarının düz ve gergin olmaması durumunda söz konusu tekrar başarısız kaldırış 
olur. Test Hakemleri tarafından tespit edilen bu durumlarda tekrar hatalı kaldırış olarak 
adlandırılır ve rapor edilir. Hatalı kaldırışlar, performans denemesi esnasında yapılan tekrarların 
hesaplanmasına dahil edilmez.  

 Performans denemeleri kamera ile kayıt altına alınır ve test hakemleri gerekli gördükleri 
durumlarda kamera kayıtlarını inceleyerek performans değerlendirmesinde (hatalı/başarılı 

kaldırış) bulunabilirler. 

 Sporcunun 2 adet performans deneme hakkı bulunmaktadır. Her performans denemesi 
esnasında ise 3 adet hatalı kaldırış yapma hakkı bulunmaktadır. Sporcunun performans 
denemesi esnasında gerçekleştirdiği 3. hatalı kaldırışının ardından performans denemesi 
otomatikman sonlanır ve yapmış olduğu başarılı kaldırışlar hesaplanır. 

 Sporcunun test süresi sporcuya daha önce resmi olarak beyan edilen saatte başlar. Sporcunun 
1. performans deneme süresinin başlaması ile konsantre olmak, performans denemesini 
uygulamak için en fazla 5 dakika süresi bulunmaktadır. İki performans denemesi esnasında ise 
sporcu en az 30 dakika dinlendikten sonra 2. performans denemesine katılabilir. 30 dakika 
beklemeden 2. performans denemesini gerçekleştirmek isteyen sporcuların talepleri, test 
sonuçları sağlıklı değerler olmayacağı için kabul edilmeyecektir. Sporcunun 2. performans 
deneme süresinin başlaması ile konsantre olmak, performans denemesini uygulamak için en 
fazla 5 dakika süresi bulunmaktadır. 



TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 
 
 

15 
 

 Sporcunun 2. Performans denemesine katılma zorunluluğu yoktur. Sporcu ilk performans 
denemesinden memnun ise test hakemlerine durumu belirterek imza altında kendi beyanı ile 
ikinci performans testine girmeyeceğini rapor eder. 

 Sporcu performans denemesi esnasında akıcı ve seri bir şekilde tekrarları uygulamak zorundadır. 
Performans denemesi esnasında her tekrar için sporcu omuzladığı ağırlığı 3 saniyeden uzun süre 
omuzlarında bekletemez veya aynı şekilde bir sonraki tekrar için ağırlığı 3 saniyeden uzun süre 
yerde bekletemez. Sporcu omuzladığı ağırlık ile 3 saniyeden fazla beklemesi veya tekrarları 
arasında yerdeki ağırlığın zemin ile temasını 3 saniyeden uzun sürdürmesi durumunda sporcu 
kendisine dinlenmek için avantaj sağlamış olacaktır. Test hakemleri tarafından bu durum tespit 
edildiği anda sporcunun performans denemesi otomatikman sonlandırılır ve o ana kadar yapmış 
olduğu başarılı kaldırışlar hesaplamaya alınır. 

 Sporcu omuzladığı ağırlık ile ayaklarının üzerinde dik postür duruşunu gösterdikten sonra ağırlığı 
omuzlarından yere bırakabilir, yerdeki ağırlıktan ellerinin pozisyonunu düzeltmek için bar ile olan 
temasını kesebilir. Ancak sporcu bir sonraki tekrarına başlamak için ağırlığın yerde sabit ve 
hareketsiz olmasını sağlamak zorundadır. Sporcu dik pozisyondayken yere attığı ağırlığın 
savrulmasından dolayı yaşayacağı zaman kaybı kendi sorumluluğundadır. 

 Sporcu performans denemesi esnasında ağırlığı elinden hiç bırakmayabilir. Ancak sporcu elinden 
bırakmadığı ağırlığı tekrarlar arasında yerde sabit ve hareketsiz olmasını sağlamakla sorumludur. 
Sporcu bir sonraki tekrar için omuzlarından yere bıraktığı ağırlığın yerde sekmesinden 
kaynaklanan ivmesini kullanarak ağırlık hareket halindeyken havada kavrayarak bir sonraki 
tekrarına başlayamaz.  

 Sporcu 1. performans denemesinin ardından, 2. performans denemesi için ağırlık değişimi talep 
edebilir ya da aynı ağırlığı deneyebilir. Ağırlık değişiminin miktarı sporcunun kendisi tarafından 
belirlenir ve 2. performans denemesinden en geç 5 dakika önce test raportörüne/gözlemcisine 
belirtir ve sporcu performans raporuna imza altında rapor edilir. 

 Performans denemesi için ağırlığın hazırlanması ve değiştirilmesi gibi işleri, sporcu ekstra 
yorulmaması için Test Hakemleri tarafından yapılır. Ancak Barlara takılan toplam ağırlığın 
hesaplanması ve kontrol edilmesinin asli sorumluluğu sporcunun kendisine aittir. 
 

Test Amacı: Power Clean hareketi teknik beceri isteyen olimpik bir kaldırış türüdür. Power Clean 
hareketinin hareket mekanizması incelediğinde direkt olarak sualtı ragbisi ile anlamlandırılamayabilir. 
Ancak günümüzde birçok spor branşında power clean hareketi maksimal kuvvet ve patlayıcı kuvvet 
antrenmanlarında sporcuya performans kazanımı için kullanılan ve sporcunun tüm büyük kas gruplarının 
aktivasyonu ile uyguladığı bir çalışma türüdür. Havuz sporları içerisinde son derece popüler olan Power 
Clean hareketini Sualtı Ragbisi Milli Takımlarında görev alacak sporcuların, tüm vücudunu kullanarak 
ortaya çıkardığı maksimum kuvveti kg cinsinden belirlemek için kullanılan Maksimal Kuvvet ve Patlayıcı 
Kuvvet testidir. 

 
2021 sezonu içerisinde 8 haftalık aralıklarla yapılacak performans ölçme ve değerlendirme kampı 

dönemlerinde sporculardan beklenen 1RM Power Clean Testi performans alt limitleri aşağıdaki gibidir.  
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Power Clean tekniğinin hareket mekanizmasının basamaklaması: 

1. Uyluk kemiğin ortasına kadar Deadlift pozisyonunda kaldırılır. 

2. Kollar düz vaziyettedir. 

3. Kalçadan patlayıcı kuvvet ve omuz silkme hareketi yapılarak ağırlık yükseltilir. 

4. Dirsekler yukarı çekilir ve barın altından süpürerek öne doğru kalkar. 

5. Bar front rack pozisyonunda yakalanır. 

6. Sporcu dizlerini kilitleyerek doğrulduğunda hareket tamamlanır. 
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3. 3 dakika Thruster Testi (Kuvvette Devamlılık Testi) 
 
Test Yeri : Spor Salonu 
 
Test Süresi : Sporcu ısınmasını tamamladıktan sonra 3 dakika içinde  
 
Test Ekipmanı : Spor Ayakkabısı ve Spor Kıyafetleri, Olimpik standart bar ve Olimpik standart plaka 
 
Test Uygulaması: 3 dakika Thruster testi, 1 Raportör/ Gözlemci ve 2 Test Hakem eşliğinde gerçekleşir. 
Test uygulaması şu şekildedir.  
 

 Sporcunun test saatinden önce salonda ağırlık ile 20 dakikalık ısınma süresi bulunmaktadır. 

 Sporcunun test süresi 3 dakikadır. Sporcunun hatalı tekrarları ya da tekrarları arasında beklemesi 
nedeni ile test süresi uzatılmaz. 

 Sporcunun teste başlayacağı ağırlığın kilogramı, yaş kategorisine ve cinsiyetine bağlı olarak daha 
önceden milli takım heyeti tarafından belirlenmiştir ve sabittir. 

 Test başlangıcında sporcu ağırlık barının önünde ayakta, ağırlık ise yerdedir. Test Hakemi 
tarafından verilen sinyal ile Test süresi başlar ve sporcu performansı için ağırlık ile temas edebilir 
ve performansına başlayabilir. 

  Test hakemi sürenin dolduğunu belirten ikinci sinyali vermesi ile sporcu ağırlığı elinden 
bırakması gerekir. İkinci sinyal sesi duyulduğunda sporcunun en son tamamladığı doğru kaldırışı 
kayıtlara skoru olarak geçer. 

 Sporcunun performansını uygularken kullanacağı teknik, performansın geçerli olması için 
belirleyici bir kriter değildir. Test Hakemi sporcunun tekniğine değil, omuzlarının üzerindeki 
ağırlık ile Front Squat pozisyonunda iken kalçasının dizlerinin hizasını geçtiğine ve ardından 
ayağa kalkarak bacakları düz ve gergin pozisyonda iken ağırlığı başının üzerine kaldırdığında 
kollarının düz ve gergin dirseklerinin kilitli pozisyonda olduğunu kontrol eder. 

 Sporcunun doğru front squat pozisyonundan kalkarak ağırlığı başının üzerine kaldırıp dirseklerini 
kitli pozisyona gelmesi ile başarılı 1 tekrar yapmış olur.  

 

 Sporcunun squat pozisyonuna indiğinde kalçasının dizlerinin hizasının altına inmemesi, squat 
pozisyonundan kalkamaması, squat pozisyonundayken düşmesi veya ağırlığı bırakması, ayağa 
kalktığında bacaklarının düz ve gergin olmaması, ağırlığı başının üzerine kaldıramaması, elinden 
düşürmesi, bırakması veya kaldırdığında kolları gergin ve dirsekleri kitlenmiş pozisyonda 
olmaması durumları test hakemleri tarafından tespiti sonucunda söz konusu tekrar geçersiz 
(hatalı) sayılacaktır. 

 Sporcunun 3 dakikalık performans süresi içerisinde sınırsız sayıda geçersiz tekrar hakkı 
bulunmaktadır. 
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 Sporcunun 3 dakikalık performans süresi içerisinde sınırsız sürede ve sayıda dinlenme hakkı 
bulunmaktadır. Sporcu dinlenme işlemini Bar ile temas halinde iken (Hareketin herhangi bir 
evresinde) veya bar ile temassız gerçekleştirebilir.  

 Sporcu ağırlığı elinden bıraktıktan veya düşürdükten sonra performansına devam etmek için 
tekrar sporcunun ağırlığı omuzlarının üzerine herhangi bir destek almadan kendisinin alması 
gerekmektedir.  

 Sporcu test başlangıcında veya ağırlık ile temasını kestikten sonra ağırlığı yerden kaldırışında, 
teknik becerisi ile ağırlığı omuzlarının üzerine alarak front squat pozisyonunda kalçasını dizlerinin 
altına indirebiliyorsa, performansına o noktadan başlayabilir. 
 

Test Amacı: Sporcunun, alt ve üst ekstremitelerini birlikte kullanarak belli bir ağırlığı belirlenen süre 
içerisinde yapabildiği kadar çok tekrar yaptığı Kuvvette Devamlılık testidir. 
 

2021 sezonu içerisinde 8 haftalık aralıklarla yapılacak performans ölçme ve değerlendirme kampı 
dönemlerinde sporculardan beklenen 3 Dakika Thruster Testi performans alt limitleri aşağıdaki gibidir.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Thruster tekniğinin hareket mekanizmasının basamaklaması: 

1. Bar omuzların üzerinde Front Squat pozisyonundadır 

2. Kalça dizlerin altında kalır 

3. Dizler dışa dönük şekilde pozisyon alır. 

4. Dirsekler yukarıda tutulur 

5. Front Squat hareketi tamamlanır ve bar yukarıya doğru kaldırılır 

6. Yukarıya itiş tamamlanır ve dirsekler kitlenir. 
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4. T Testi (Çabukluk Testi) *Havuz 
 
Test Yeri : Yarı Olimpik (25 m uzunluğa sahip) ölçülerdeki Açık/Kapalı Yüzme Havuzu. Havuzun 
sahip olduğu kulvar sayısı önemli değildir. Test her sporcu için 1 kulvarda uygulanır. Havuz derinliğinin 
en az 1,5 m veya daha fazla olması tercih edilir. Derinliği 1,5 m’den az olan havuzlarda sporcular 
performans sorunları yaşayabilir. 
 
Test Mesafesi : Toplam test mesafesi 40 metredir.  
 
Test Süresi : Sporcu, performansına bağlı olarak değişkendir. 
 
Test Ekipmanı : Mayo, Başlık, Çift Palet (Marka ve Model seçimi sporcunun tercihine bağlıdır.), Maske, 
Şnorkel. 
 
Test Uygulaması: Sporcunun performansını su içinde takip eden 2 Test Hakemi ve süreyi takip eden 1 
raportör kontrolünde ve bir adet sualtı-su üstü ses işaretçisi (korna, düdük vs.) ile test uygulanır. Sporcu 
havuzun zeminine kurulmuş olan ve toplamda 40 metrelik mesafeye sahip olan parkuru en kısa sürede 
tamamlamaya çalışır. Test uygulaması şu şekildedir; 
 

 Sporcunun havuz dışında 15 dakika ve havuz içinde 15 dakika olmak üzere toplam 30 dakika 
ısınma süresi bulunmaktadır. 

 Sporcu, havuz içerisinde belirlenen teste başlangıç alanında su yüzeyinde pozisyon alarak süreyi 
kontrol eden gözlemcinin “dalış yapabilirsin” işaretini (sinyali) bekler. 

 Gözlemcinin işareti (sinyali) ile suyun altına inen sporcu, 1 numaralı işaretçiye bir kol boyundan 
uzak olmayacak pozisyonda ve tüm uzuvları 1 numaralı işaretçinin (parkurun) arkasında olacak 
şekilde hareketsiz olarak performansına başlamak için bekler. Su hakemi sporcunun hareketsiz 
olarak doğru noktada performans için hazır olduğunu gözlemlemesi ile 2. sinyal için su yüzeyine 
onay verir. Su altında duyulabilen 2. sinyal ile sporcu performansına başlar. 

 Sporcu, sualtına indikten sonra en kısa sürede hazır pozisyona geçmesi kendi 
sorumluluğundadır. Sporcu 1 numaralı işaretçiye su altında ivmelenerek (hızlanarak) temas 
edemez.  

 Sporcunun performansı (kronometre), 2. sinyal ile başlar ve 40 metrelik parkuru yapabildiği en 
kısa sürede tamamlayıp tekrar 1 numaralı işaretçiye teması ile sonlanır. 

 Parkurda toplamda 4 işaretçi (referans noktası) bulunmaktadır. İşaretçiler su altına T şeklinde 
dizilmiştir. 1. işaretçi ile 2. işaretçi arası 10 metredir. 2. işaretçinin 90° sağında 5 m uzaklıkta 3. 
işaretçi ve yine 2. işaretçinin 90° solunda 5 m uzaklıkta 4. işaretçi yer almaktadır. 
 

 
 

 

 

                                                                                                                 5m 

 10 m                                                   

 

                                                                                   5 m                   10 m 

                                                                                                    

  
 
                                                                                                                                               4. 
 
 
 

1.                                                                                 2. 
 
 
 
 
                                                                                      3.          
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 Sporcu 1. işaretçiye sağ eli ile dokunduktan sonra performansına başlar ve sırasıyla ilk önce 10 
m su altından ilerleyerek 2. işaretçiye sağ eli ile dokunur, ardından 90° sağa dönerek 3. işaretçi 
için 5 m su altından ilerler. 3. işaretçiye de sağ eli ile dokunduktan sonra 180° dönerek 4. işaretçi 
için 10 m sualtından ilerler. 4. işaretçiye de sağ eli ile dokunduktan sonra 180° dönerek tekrar 2. 
işaretçiye kadar 5 m sualtından ilerler. 2. işaretçiye de sağ eli ile dokunduktan sonra 1. işaretçiye 
kadar 10 m sualtından ilerler ve 1. işaretçiye de sağ eli ile dokunduğu anda performansı 
tamamlanır. 

 Sualtındaki Test Hakemleri, sporcunun toplamda 40 metrelik sualtı mesafesini tamamlamak için 
kullanacağı yüzme tekniğine değil, sporcunun performansı esnasında işaretçilere sağ eli ile 
temas edip etmediğine bakacaklardır. 

 Sporcu sırasıyla 1, 2, 3, 4 sonra 2 ve son olarak 1 numaralı işaretçilere sırası ile veya herhangi 
birine sağ eli ile temas etmeden performansını tamamlar ise söz konusu performans hatalı 
olarak kayıtlara geçecektir. 

 T testine girecek her sporcunun 2 deneme hakkı bulunmaktadır. Sporcu ilk denemesini hatalı 
yaptığı taktirde otomatikman 2. deneme hakkını kullanacaktır. 2. denemesinde de hatalı 
performans sergileyen sporcuya 3. hak verilmeyecek ve diskalifiye edilecektir. Sporcunun 
performans değerlendirilmesi boş bırakılacaktır. 2 deneme arasında sporculara en az 15 dakika 
dinlenme/toparlanma süresi verilecektir. 

 Sporcu ilk performansından memnun olduğu taktirde ikinci denemeye girmeyebilir bu kendi 
inisiyatifindedir. Sporcu ilk performansını başarılı olarak gerçekleştirdikten sonra 2. 
denemesinde de performans göstermek isteyebilir. Sporcunun her iki performans 
denemesinden en iyi derece elde ettiği performansı sporcunun skoru olarak kayıtlara geçecektir. 
2 deneme arasında sporculara en az 15 dakika dinlenme/toparlanma süresi verilecektir. 
 

Test Amacı: Sporcunun, 40 metrelik sualtı mesafesine sahip olan parkurda Sualtı Ragbisinde olduğu gibi 
ani dönüşler ile sporcunun Sürat ve Çabukluğunu ölçen testidir. 

 

2021 sezonu içerisinde 8 haftalık aralıklarla yapılacak performans ölçme ve değerlendirme kampı 
dönemlerinde sporculardan beklenen T Testi performans alt limitleri aşağıdaki gibidir.  
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5. 8 x 25m Dip Testi (Hipoksik Kapasite Testi) *Havuz 
 
Test Yeri : Yarı Olimpik (25 m uzunluğa sahip) ölçülerdeki Açık/Kapalı Yüzme Havuzu. Havuzun 
sahip olduğu kulvar sayısı önemli değildir. Test her sporcu için 1 kulvarda uygulanır. Havuz derinliğinin 
en az 1,5 m veya daha fazla olması tercih edilir. Derinliği 1,5 m’den az olan havuzlarda sporcular 
performans sorunları yaşayabilir. 
 
Test Mesafesi : Toplam test mesafesi 200 metredir.  
 
Test Süresi : Sporcu, performansına bağlı olarak değişkendir. 
 
Test Ekipmanı : Mayo, Başlık, Çift Palet (Marka ve Model seçimi sporcunun tercihine bağlıdır.), Maske, 
Şnorkel. 
 
Test Uygulaması: Sporcunun performansını su içinde takip eden 2 Test Hakemi ve süreyi takip eden 1 
raportör kontrolünde ve bir adet sualtı-su üstü ses işaretçisi (korna, düdük vs.) ile test uygulanır.  
Sporcu en kısa sürede 25 metre uzunluktaki havuzu suyun altından 8 kez kat ederek toplamda 200 
metreyi en kısa sürede tamamlamaya çalışır. Test uygulaması şu şekildedir; 
 

 Sporcunun havuz dışında 15 dakika ve havuz içinde 15 dakika olmak üzere toplam 30 dakika 
ısınma süresi bulunmaktadır. 

 Sporcu teste havuz içerisinde, eli duvarda olacak şekilde pozisyon alarak süreyi kontrol eden 
gözlemcinin işaretini (sinyali) bekler.  

 İlk sinyal ile sporcu 25 metrelik mesafeyi istediği teknikte en az şnorkeli suyun altında kalacak 
şekilde sualtından tamamlar.  

 Sporcu havuzun karşı tarafına vardığında elini duvara sualtında değdirmesi gerekmektedir. 
Sporcu, elini suyun altından duvara değdirmeden su yüzeyine çıkamaz. Çıkan sporcu hatalı 
performans sergilediği için diskalifiye olur. Bitiriş esnasında sporcunun eli duvara değmeden 
önce su yüzeyine erken yükselir ve şnorkeli su üstüne çıkarak içindeki suyu üfleyerek tahliye 
ederse, sporcu hatalı performans sergilediği için diskalifiye olur.  

 Sporcu 25 metrelik sualtı performansları arasında takla atarak hızlı dönüş yapmak için duvara 
elini sualtından değdirmeden su yüzeyine erken yükselip şnorkelindeki suyu tahliye ederek nefes 
alamaz. Sporcu hatalı performans sergilediği için diskalifiye olur. 

 Bitiriş esnasında şnorkeli su üzerine eli duvara değmeden önce çıkan sporcu, şnorkelin içinde 
biriken suyu üfleyerek tahliye etmez ve elini duvara değdirdikten sonra tahliye ederek nefes alır 
ise gözlemcinin onayı ile sporcu teste devam eder.  

 Sporcu her 25 metrelik dip performansına, duvara temas ettiği yerden suyun altına dik olarak 
girerek başlar. Sporcu performansı için her suyun altına indiğinde kendisini duvardan ayakları 
yardımı ile ittirebilir. Sporcu duvardan ayrılarak, kulaç atarak veya ayak vuruşu ile su yüzeyinde 
ilerleyerek performansına başlayamaz. 

 Test hakemleri sporcunun 25 metrelik sualtı mesafelerini kat etmek için kullandığı tekniğe değil, 
sporcunun dalış esnasında su yüzeyinden ilerlemesine ve duvara elini değdirmeden önce nefes 
alıp almadığına bakmaktadır. 
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 8x25 metre Dip Testine girecek her sporcunun 2 deneme hakkı bulunmaktadır. Sporcu ilk 
denemesini Hatalı yaptığı taktirde otomatikman 2. deneme hakkını kullanacaktır. 2. 
denemesinde de Hatalı performans sergileyen sporcuya 3. hak verilmeyecek ve diskalifiye 
edilecektir. Sporcunun performans değerlendirilmesi boş bırakılacaktır. 2 deneme arasında 
sporculara en az 15 dakika dinlenme/toparlanma süresi verilecektir. 

 Sporcu ilk performansından memnun olduğu taktirde ikinci denemeye girmeyebilir bu kendi 
inisiyatifindedir. Sporcu ilk performansını başarılı olarak gerçekleştirdikten sonra 2. 
denemesinde de performans göstermek isteyebilir. Sporcunun her iki performans 
denemesinden en iyi derece elde ettiği performansı sporcunun skoru olarak kayıtlara geçecektir. 
2 deneme arasında sporculara en az 15 dakika dinlenme/toparlanma süresi verilecektir. 
 

Test Amacı: Sporcunun, yüksek performanslarda sualtında nefes tutarak iş yapma kapasitesi ile bu iş 
yükleri arasında en kısa sürede toparlanabilme kapasitesini ölçen ve Sualtı Ragbisi branşına içerik olarak 
büyük benzerlik gösteren Hipoksik Kapasite testidir. 
 

2021 sezonu içerisinde 8 haftalık aralıklarla yapılacak performans ölçme ve değerlendirme kampı 
dönemlerinde sporculardan beklenen 8x25 metre Dip Testi performans alt limitleri aşağıdaki gibidir.  

 
 

14. MİLLİ TAKIM ATLETİK PERFORMANS TESTLERİ ve TEKNİK-TAKTİK DEĞERLENDİRME 
ÇALIŞMALARI TARİHLERİ  

 
a) 2023 sezonu Sualtı Ragbisi Milli Takımlar Atletik Performans Ölçme Test tarihleri aşağıdaki 

tablodaki gibidir. 8 haftalık periyodlar ile sporcu performans gelişimleri Milli Takım Teknik 

Direktörü ve Antrenör Kadrosu tarafından takip edilecektir.  
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15. MİLLİ TAKIM ADAY ADAYI KADROSUNUN BELİRLENME YÖNTEMİ 
 

a) Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, TSSF 2023 sezonu resmi müsabakalarına katılan 

müsabık sporcuların, mevkii bilinci, teknik ve taktik yetenekleri ile sporcunun davranışlarını 

müsabakalar süresince ayrı ayrı gözlemleyerek geniş katılımlı Taslak Milli Takım Aday Adayı 

Kadroları oluşturur. Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri tarafından ayrı ayrı oluşturulan 

bu taslak kadrolar karşılaştırılır ve Milli Takım Teknik Direktörünün görüşü ve Federasyon 

başkanlığının onayı ile Milli Takım Aday Aday Kadrosu oluşturulur. Oluşturulan bu aday adayı 

kadroda bulunan sporcular, 1. Atletik Performans Testlerine davet edilir.  

 

b) Milli Takım Teknik Direktörü ve/veya Antrenörleri, TSSF 2023 sezonu resmi müsabakalarına, 

sakatlık ve/veya geçerli mazeret nedeni ile katılamamış ancak bir önceki sezon (2022 sezonu) 

Milli Takım Aday kadrosunda yer almış müsabık sporculardan, 2023 sezonu lisansları olması şartı 

ile taslak milli takım aday adayı kadrosuna dahil edebilir. Bu Sporcu Milli Takım Teknik 

Direktörünün görüşü ve Federasyon başkanlığının onayı ile Milli Takım Aday Adayı Kadrosuna 

dahil edilerek Atletik Performans Testlerine davet edilebilir.  

 

c) Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, Taslak Milli Takım Aday Adayı Kadrolarını 

belirlerken kulüp antrenörlerinin aday sporcu önerilerini dikkate alır ve öncelik verir. Kulüp 

Antrenörleri, müsabaka özel talimatında belirtilen son başvuru tarihi ve saatine kadar takım Milli 

Takım Aday Sporcu Öneri Formunun (Ek-6) EXCEL formatını, Sualtı Ragbisi Teknik Kurulu e-posta 

adresi olan uwr@tssf.gov.tr adresine e-posta göndermesi gerekmektedir. Kulüp antrenörleri 

tarafından önerilen sporcuları Milli Takım Teknik direktörü ve Antrenörleri müsabakalar 

esnasında öncelikli olarak gözlemler. Milli Takım Teknik direktörü ve Antrenörleri 

gözlemledikleri sporcu(lar) hakkında daha fazla bilgi toplayabilmek için, kulüp antrenörlerine 

başvurabilir, bilgi ve görüş alabilir.  

 

16. MİLLİ TAKIM 1. ADAY KADROSUNUN BELİRLENME YÖNTEMİ 
 

a) Geniş kapsamlı oluşturulan Milli Takım Aday Adayı kadrosunda bulunan tüm sporcular, Teknik 

ve Taktik Değerlendirme Çalışmalarına katılabilmesi için 1. Atletik Performans Ölçüm Testlerine 

girmesi gerekmektedir. 1. Test dönemi sonuçları değerlendirilerek, başarılı olmuş toplamda 30 

(otuz) sporcu ile Milli Takım 1. Aday Kadrosu oluşturulur. Bu 30 sporcu belirlenirken;  
 

i. Test sonuçlarına göre hesaplanan sporcu performans puanı başarı sıralamasındaki ilk 24 

(yirmi dört) sporcu Milli Takım 1. Aday Kadrosuna direk eklenir. 
 

ii. Milli Takım Teknik Direktörünün 1. Test sonuçlarına göre belirlenecek 30 (otuz) kişilik 

Milli Takım 1. Aday Kadrosunda 6 (altı) sporcu kontenjanı bulunmaktadır. Milli Takım 

Teknik Direktörü 1. testlere katılmış Milli Takım Aday Adayı sporcuları arasından 

yapacağı bu seçmede testlerin %60ından başarılı olmuş (5 atletik performans testinin 

sadece 3ünde test limitlerini geçebilmiş) en fazla 1 (bir) sporcu, testlerin %80ninden başarılı 

olmuş (5 atletik performans testinin sadece 4ünde test limitlerini geçebilmiş) en fazla 2 (iki) 

sporcu seçebilir. Test başarısı %60ın altında kalan (5 atletik performans testinin sadece 1 

veya 2sinde test limitlerini geçebilmiş) sporcuları seçemez.  
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iii. 1.Test dönemi sonuçlarına göre sporcu performans değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki 

puanlama tablosu dikkate alınır.  

 

 

Puanlama yapılırken;  

1. Her test sonucu ayrı ayrı değerlendirilir. Her testte elde edilen en iyi derecenin karşılığı 

100 (yüz) puandır. Diğer sporcu derecelerinin puanlamaları da en iyi dereceyle doğru 

orantılı olarak hesaplanır. 

2. Sporcunun test derecelerine göre belirlenen puanlar, yukarıda tabloda her test için 

ayrı ayrı belirtilmiş yüzdelik dilimlere göre hesaplanarak Sporcu Performans Puanı 

ortaya çıkar. 

3. Test alt limitini geçememiş sporcular, o test için 0 (sıfır) puan alırlar. 

4. 1. Atletik Performans Testleri sonucunda elde edilen toplam Sporcu Performans 

Puanının %50si Genel Sporcu Puanına eklenir. 

 

b) 30 (otuz) kişilik Milli Takım 1. Aday Kadrosu ile yapılacak 1. Teknik ve Taktik Değerlendirme 

Çalışmalarında, Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, aşağıdaki tabloda belirtilen sporcu 

yetenek ve davranış özelliklerini ayrı ayrı değerlendirerek aday sporculara puan verir; 

 

 

Puanlama yapılırken;  

1. Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörlerinin her sporcu için ayrı ayrı verdiği 

puanların aritmetik ortalaması alınarak sporcunun o yetenek veya davranışı ile ilgili 

puanı oluşturulur.  

 

2. Puanlama 100 (yüz) üzerinden yapılır. 100 (yüz) en iyi puandır ve sporcunun o konuda 

kusursuz ve eksiksiz olduğunu gösterir. 0 (sıfır) en düşük puandır ve sporcunun o 

konuda hiçbir bilgisinin ve yeteneğinin olmadığını gösterir. 

 

3. 1. Teknik ve Taktik Değerlendirme çalışmaları sonucunda Sporcu Yetenek Puanı 

hesaplanırken Mevkii Bilincinin %40ı, Teknik Becerinin %30u ve Taktik bilginin %30 

u alınır. (Bu yüzdelikler sadece 1. Dönem çalışmaları için geçerlidir.) 

 

4. 1. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda elde edilen toplam Sporcu Yetenek 

Puanının %35i ve Sporcu Davranışlarının %15i Genel Sporcu Puanına eklenir. (Bu 

yüzdelikler sadece 1. Dönem çalışmaları için geçerlidir.) 
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c) Milli Takım Teknik Direktörü veya Antrenörleri, geniş kapsamlı hazırlanmış Milli Takım Aday 

Adayı sporcularından, 1.Test döneminde tüm testlere girmiş sporculardan, gerekli hallerde Milli 

Takım Aday kadrosuna (1. Teknik ve Taktik Değerlendirme çalışmalarına) davet edilerek 

değerlendirmeye alabilmek için, Milli Takım Teknik Direktörünün görüşü ve Federasyon 

başkanlığının onayı ile testler sonucunda belirlenen 30 kişilik Milli Takım 1. Aday Kadrosu 

haricinde yedek bir Aday Adayı listesi oluşturulur ve duyurusu yapılır. 

 

d) Milli Takım aday adayı sporcusu 1. Test döneminde uygulanan Atletik Performans Ölçüm 

Testlerinin %60’ında test alt limitlerini geçememesi durumunda sporcu aday adayı kadrodan 

direk çıkartılır.  Milli Takım aday adayı sporcusu 1. Test döneminde uygulanan Atletik Performans 

Ölçüm Testlerinin sadece %60’ında test alt limitlerini geçerse sporcu yedek listede 

değerlendirilir ve 2. test döneminde, 2. test dönemi alt limitleri dikkate alınarak bir şans daha 

verilir. 2. Test döneminde testlerin %80ninden başarılı olamamış aday adayı sporculara tekrar 

deneme hakkı verilmeyecek ve kadrodan çıkartılacaktır.  

 

17. MİLLİ TAKIM 2. ADAY KADROSUNUN BELİRLENME YÖNTEMİ 
 

a) 1. Test Dönemi ve 1. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda, sporcunun elde ettiği Genel 

Sporcu Puanına göre sporcular sıralanır.  Başarılı olmuş toplamda 24 (yirmi dört) sporcu, Milli 

Takım 2. Aday Kadrosu olarak 2. Atletik Performans Ölçüm Testlerine katılır.  Bu 24 (yirmi dört) 

sporcu belirlenirken;  

 

i. 1. Test Dönemi ve 1. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda Genel Sporcu 

Puanına göre sıralamada en başarılı olan 18 (on sekiz) sporcu Milli Takım 2. Aday 

Kadrosu direk eklenir. 
 

ii. Milli Takım Teknik Direktörünün 2. Test sonuçlarına göre belirlenecek 24 (yirmi dört) 

kişilik Milli Takım 2. Aday Kadrosunda 6 (altı) sporcu kontenjanı bulunmaktadır. Milli 

Takım Teknik Direktörü bu kontenjanını 30 kişilik Milli Takım 1. Aday Kadrosunda 

bulunan sporcular arasından kullanabilir.  

 

b) 2.Test dönemi sonuçlarına göre sporcu performans değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki 

puanlama tablosu dikkate alınır.  

 

Puanlama yapılırken;  
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1. Her test sonucu ayrı ayrı değerlendirilir. Her testte elde edilen en iyi derecenin karşılığı 

100 (yüz) puandır. Diğer sporcu derecelerinin puanlamaları da en iyi dereceyle doğru 

orantılı olarak hesaplanır. 

2. Sporcunun test derecelerine göre belirlenen puanlar, yukarıda tabloda her test için 

ayrı ayrı belirtilmiş yüzdelik dilimlere göre hesaplanarak Sporcu Performans Puanı 

ortaya çıkar. 

3. Test alt limitini geçememiş sporcular, o test için 0 (sıfır) puan alırlar. 

4. 2. Atletik Performans Testleri sonucunda elde edilen toplam Sporcu Performans 

Puanının %40ı Genel Sporcu Puanına eklenir. 

 

c) Milli Takım 2. Aday Kadrosunda bulunan sporcuların 2. Test döneminde uygulanan Atletik 

Performans Ölçüm Testlerinin %80’ninde başarılı olması gerekmektedir. Aday sporcuların 2. Test 

Döneminin uygulanan testlerin %80ninde test alt limitlerini geçememesi durumunda sporcu 

aday kadrodan direk çıkartılmaz, Yedek Sporcu Listesine eklenir ve 3. test döneminde 3. test 

dönemi alt limitleri dikkate alınarak bir şans daha verilir. 3. Test dönemi alt limitlerini geçemeyen 

aday sporculara tekrar deneme hakkı verilmeyecek ve aday kadrodan çıkartılacaktır. 

 

d) 2.Test dönemi sonunda 24 (yirmi dört) kişilik Milli Takım 2. Aday Kadrosunda, sporcu 

performansları dikkate alınarak Milli Takım Teknik Direktörü onayı ile kadroda revizyon 

yapılabilinir. Gerekli hallerde yedek listeden sporcular Milli Takım 2. Aday Kadrosuna davet 

edilebilinir. 

 

e) 24 (yirmi dört) kişilik Milli Takım 2. Aday Kadrosu, 2. Teknik ve Taktik Değerlendirme 

Çalışmalarında Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, aşağıdaki tabloda belirtilen sporcu 

yetenek ve davranış özelliklerini ayrı ayrı değerlendirerek aday sporculara puan verir; 

 

 

Puanlama yapılırken;  

1. Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörlerinin her sporcu için ayrı ayrı verdiği 

puanların aritmetik ortalaması alınarak sporcunun o yetenek veya davranışı ile ilgili 

puanı oluşturulur.  

2. Puanlama 100 (yüz) üzerinden yapılır. 100 (yüz) en iyi puandır ve sporcunun o konuda 

kusursuz ve eksiksiz olduğunu gösterir. 0 (sıfır) en düşük puandır ve sporcunun o 

konuda hiçbir bilgisinin ve yeteneğinin olmadığını gösterir.  

3. 2. Teknik ve Taktik Değerlendirme çalışmaları sonucunda Sporcu Yetenek Puanı 

hesaplanırken Mevkii Bilincinin %30u, Teknik Becerinin %35i ve Taktik bilginin %35i 

alınır.  
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18. MİLLİ TAKIM KADROSUNUN BELİRLENME YÖNTEMİ 
 

a) 2. Test Dönemi ve 2. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda, sporcunun elde ettiği Genel 

Sporcu Puanına göre sporcular sıralanır.  Başarılı olmuş toplamda 18 (on sekiz) sporcu ile Milli 

Takım Kadrosu oluşturulur ve 3. Atletik Performans Ölçüm Testlerine katılır.  Bu 18 (on sekiz) 

sporcu belirlenirken;  

 

i. 2. Test Dönemi ve 2. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda Genel Sporcu 

Puanına göre sıralamada en başarılı olan 18 (on sekiz) sporcu Milli Takım Kadrosuna 

direk eklenir. 

 

ii. Milli Takım Teknik Direktörü, 24 kişilik Milli Takım Aday Kadrosunda bulunan herhangi 3 

(üç) sporcuyu 3. Test dönemine katılması için kadroya dahil edebilir.  

 

b) 3.Test dönemi sonuçlarına göre genel puanlama yapılırken aşağıdaki tablo dikkate alınır.  

 

 

Puanlama yapılırken;  

1. Her test sonucu ayrı ayrı değerlendirilir. Her testte elde edilen en iyi derecenin 

karşılığı 100 (yüz) puandır. Diğer sporcu derecelerinin puanlamaları da en iyi 

dereceyle doğru orantılı olarak hesaplanır. 

2. Sporcunun test derecelerine göre belirlenen puanlar, yukarıda tabloda her test için 

ayrı ayrı belirtilmiş yüzdelik dilimlere göre hesaplanarak Sporcu Performans Puanı 

ortaya çıkar. 

3. Test alt limitini geçememiş sporcular, o test için 0 (sıfır) puan alırlar. 

4. 2. Atletik Performans Testleri sonucunda elde edilen toplam Sporcu Performans 

Puanının %30si Genel Sporcu Puanına eklenir. 

 

c) Milli Takım aday sporcusu 3. Test döneminde uygulanan Atletik Performans Ölçüm Testlerinin 

herhangi birinde veya birkaçında belirlenen test alt limitlerini geçememesi durumunda sporcu 

aday kadrodan direk çıkartılmaz. 

 

d) Milli Takım Kadrosunda bulunan sporcuların 3. Test döneminde uygulanan Atletik Performans 

Ölçüm Testlerinin tamamında başarılı olması gerekmektedir. Milli Takım Sporcuların 3. Test 

Döneminin uygulanan testlerin %80ninde test alt limitlerini geçememesi durumunda sporcu 

aday kadrodan direk çıkartılmaz, Yedek Sporcu Listesine eklenir  

 



TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU 
 
 

28 
 

e) 3.Test dönemi sonunda 18 (on sekiz) kişilik Milli Takım Kadrosunda, sporcu performansları 

dikkate alınarak Milli Takım Teknik Direktörü onayı ile revizyon yapılabilinir. Gerekli hallerde 

yedek listeden sporcular Milli Takım Kadrosuna davet edilebilinir. 

 

f) 3. Test dönemi sonunda belirlenen 18 (on sekiz) kişilik Milli Takım Aday Kadrosu ile yapılacak 3. 

Teknik ve Taktik Değerlendirme Çalışmalarında Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörleri, 

aşağıdaki tabloda belirtilen sporcu yetenek ve davranış özelliklerini ayrı ayrı değerlendirerek 

aday sporculara puan verir; 

 

Puanlama yapılırken;  

1. Milli Takım Teknik Direktörü ve Antrenörlerinin her sporcu için ayrı ayrı verdiği 

puanların aritmetik ortalaması alınarak sporcunun o yetenek veya davranışı ile ilgili 

puanı oluşturulur.  

2. Puanlama 100 (yüz) üzerinden yapılır. 100 (yüz) en iyi puandır ve sporcunun o konuda 

kusursuz ve eksiksiz olduğunu gösterir. 0 (sıfır) en düşük puandır ve sporcunun o 

konuda hiçbir bilgisinin ve yeteneğinin olmadığını gösterir. 

3. 2. Teknik ve Taktik Değerlendirme çalışmaları sonucunda Sporcu Yetenek Puanı 

hesaplanırken Mevkii Bilincinin %20si, Teknik Becerinin %40ı  ve Taktik bilginin %40ı 

alınır.  

 
19. MİLLİ TAKIM MÜSABAKA KADROSUNUN BELİRLENMESİ 

 

a) 3. Test Dönemi ve 3. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda, sporcunun elde ettiği Genel 

Sporcu Puanına göre sporcular sıralanır.  Başarılı olmuş toplamda 15 (on beş) sporcu ile Milli 

Takım Kadrosu oluşturulur. Bu 15 (on beş) sporcu belirlenirken;  
 

i. 3. Test Dönemi ve 3. Teknik ve Taktik Değerlendirmeleri sonucunda Genel Sporcu 

Puanına göre sıralamada en başarılı olan 12 (on iki ) sporcu Milli Takım Müsabaka 

Kadrosuna direk eklenir. 
 

ii. Milli Takım Teknik Direktörü, en başarılı 12 (on iki ) sporcu haricindeki 6 sporcu 

içerisinden, her mevki için 1 (bir) adet, toplamda 3 (üç) sporcuyu Genel Sporcu Puanı 

sıralamasına bakmaksızın kadroya dahil edebilir.  

 

b) Müsabaka Kampı esnasında veya sonunda 15 (on beş) kişilik Milli Takım Müsabaka Kadrosunda, 

sporcu performansları dikkate alınarak Milli Takım Teknik Direktörü görüşü ve Federasyon 

Başkanının onayı ile revizyon yapılabilinir. Gerekli hallerde yedek listeden sporcular Milli Takım 

Müsabaka Kadrosuna davet edilebilinir. 
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20. MİLLİ TAKIM SPORCU DEĞERLENDİRME KRİTERLERİNDE DEĞİŞKLİK 
 

Milli Takım Teknik Direktörü görüşü ve Federasyon Başkanının onayı ile 2023 sezonu içerisinde 

yapılacak milli takım sporcu değerlendirme kriterlerindeki değişiklikler ve/veya eklemeler yapılabilinir. 

21. HARCIRAH İŞLEMLERİ 
 

a) Onaylı kafile listelerde silinti, düzeltme ve/veya kazıntı yapılmayacaktır. Silinti, düzeltme ve/veya 
kazıntı yapılan kafile listelerine sahip kulüplere harcırah yapılmayacaktır.  
 

b) Harcırah ödemeleri, 2023 sezonu akreditasyon işlemlerini 2. Kademe antrenörlük belgesi ile 
gerçekleştirmiş kulüplerin onaylı kafile listelerinde adı bulunan sporcu, antrenör ve idareciye 
yapılacaktır. 2023 sezonu akreditasyon işlemlerini 1. Kademe antrenörlük belgesi ile yapmış olan 
kulüplerin antrenörleri harcırah ödemesi alamazlar. 

 

c) 2023 sezonu Sualtı Ragbisi Türkiye Şampiyonası müsabakalarında kadın ve erkek kategorilerinde; 
 

i. Genel sıralamada İlk 5 (beş) takım içerisinde yer alan kulüplere tam harcırah ödemesi 

yapılacaktır. 
 

ii. Genel sıralamada 5 (beş) - 10 (on) takım arasında yer alan kulüplere, sadece yol rayici 

ödemesi yapılacaktır. 
 

iii. Genel sıralamada 11 (on bir) ve daha alt sıralarda yer alan kulüplere herhangi bir harcırah 
ödemesi yapılmayacaktır. 

 

iv. Hem Kadın ve hem de Erkek takımlarıyla (2 takım) katılan kulüplere; 12 (on iki) sporcu, 2 
(iki) antrenör veya 1 (bir) antrenör ve 1(bir) idareciye harcırah ödemesi yapılacaktır. 
 

v. Kadın veya Erkek sadece 1 takımla katılan kulüplere ise 12 (on iki) sporcu, 1 (bir) antrenör 
veya idareciye harcırah ödemesi yapılacaktır.  
 

d) 
 

*Bu talimatta ve müsabaka özel talimatında yer almayan ve/veya hükme bağlanmamış 
konularda Uluslararası Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Sualtı Ragbisi Uluslararası 
Oyun Kuralları geçerlidir. 
**Gerektiğinde bu ve müsabaka özel talimatında yer alan kuralların yanı sıra müsabaka tarih 
ve yer değişikliği yapmakla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı yetkilidir. 
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Ek:1 Karar Defteri Metni Örneği 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kararın Konusu: TSSF 2023 Sezonu Sualtı Ragbisi Akreditasyonu 
 
 
 
Karar Metni; 
 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2023 sezonu planlı faaliyet programı içerisinde 
bulunan Sualtı Ragbisi müsabakalarına ……………………………………………………. Kulübü olarak 
katılacağız. 

 
TSSF 2023 sezonu süresince Sualtı Ragbisi branşında …… kademe Sualtı Ragbisi 

Antrenörü ………………………………………………………………..., kulübümüzü ücretli/ücretsiz olarak 
çalıştıracaktır.  

 
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2023 sezonu Sualtı Ragbisi branşında kulüp 

akreditasyon işlemleri için başvuru yapılmasına o çokluğu/birliği ile karar verilmiştir. 
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Ek-2 Kulüp Akreditasyon Dilekçe Örneği 
 
 
 

KONU: 2023 Sualtı Ragbisi Akreditasyonu                  TARİH: …/…/2023 

SAYI  :                              

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

  

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2023 sezonu içerisinde planlanan Sualtı Ragbisi 

müsabakalarına …………………………………………………………………………………………. Kulübü olarak 

katılacağımızı, kulüp antrenörlüğünü ekte antrenörlük belgesi/antrenör vize istek formu bulunan     

……. kademe Sualtı Ragbi antrenörü …………………………………………………………………………’ın yapacağını, 

TSSF 2023 sezonu Sualtı Ragbisi resmi müsabakalarında maç görüntülerinin canlı yayınlamasına ve 

görüntülerin federasyon yetkilileri tarafından kayıt altına alınmasına muvafakat ettiğimizi bildirir;  

Gereğini bilgilerinize saygılarımızla arz ederim.  

 

 

……………………………Kulübü Başkanı 

Adı-Soyadı 

Kaşe-İmza 
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Ek-3 Katılım Başvuru Formu 
 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’NA 

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun 2023 sezonu planlı faaliyet programında yer alan ve 

……………………………………………………………. tarihlerinde ……………………………………………. ilinde yapılması 

planlanan Sualtı Ragbisi ……………………………………………………………………………………… müsabakalarına 

………………………………………………………………………………………………………………… kulübü olarak katılacağımızı 

bilgilerinize arz ederiz. 

 

 

 

 

KULÜBÜN TAM ADI   

KULÜBÜN BAĞLI BULUNDUĞU İL  

KULÜP 
YETKİLİSİNİN 

ADI SOYADI   

CEP TELEFONU   

ANTRENÖRÜN 
ADI SOYADI  

CEP TELEFONU  

KULÜP ADRESİ  

KULÜP TELEFON NUMARASI   

KULÜP FAKS NUMARASI   

KULÜP E-POSTA ADRESİ   

KAFİLE BİLGİLERİ 
TOPLAM SPORCU SAYISI  

KADIN SPORCU SAYISI  
ERKEK SPORCU SAYISI  

ANTRENÖR SAYISI  İDARECİ SAYISI  

KULÜP MUTEMEDİ BANKA BİLGİLERİ 

Kulübümüz katılımcıları adına taahhuk edecek olan harcırah ödemesinin kulübümüz tarafından yetkilendirilen 
aşağıda ismi belirtilen mutemetin hesabına ödenmesi hususunu arz ederim. 

MUTEMET ADI SOYADI  MUTEMET TC KİMLİK NO  

BANKA ADI  MUTEMET CEP TELEFONU  

IBAN  
 

 

 

 

 

 

 

Kulüp Yetkilisi 

Adı Soyadı Kaşe ve İmzası 

 

 

 

Kulüp Yetkilisinin Adı Soyadı/İmzası 

Mühür/Kaşe 
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Ek-4 Esame Listesi 
 
 

 

          

  
SUALTI RAGBİSİ ESAME LİSTESİ 

  

    

       

  TURNUVA ADI   

  
  

  

  TARİH     

  YER     

       

  KULÜP İSMİ     

  ANTRENÖR ADI SOYADI     

  ANTRENÖRÜN KADEMESİ     

  İDARECİ ADI SOYADI     

  TAKIM KAPTANI ADI SOYADI     

       

  TURNUVADA OLACAK YETKİLİNİN     

  ADI SOYADI     

  CEP TELEFONU     

  E-MAİL ADRESİ     

       

  BAŞLIK NO SPORCUNUN ADI SOYADI DOĞUM YILI   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  Not:Talimatın …….. maddesi gereği, bu liste bilgisayar ortamında EXCEL formatında doldurulup en geç 
……../………/………... tarihine kadar mhk@tssf.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

  

       

  
Başlık numaraları YAZILDIĞI ŞEKİLDE listelerde kalacaktır. Aynı sporcu bütün turnuva boyunca aynı başlık 
numarasını takmak zorundadır. 
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Ek-5 Video Kayıt Muvafakatname Dilekçesi Örneği 

 

…. / …. / 2023 

 

TÜRKİYE SUALTI SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 

ANKARA 

 

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu 2023 sezonu planlı faaliyet takviminde bulunan; 

……/……/2023 - ……/…../2023   tarihleri arasında ………………….…. ilinde düzenlenen 

Sualtı Ragbisi ……………………………………………………………………………….  

müsabakalarında …………………………………………………………………... kulübü ile 

………………………………………………………………………………. kulübü arasındaki 

……… numaralı müsabakanın; kulüplerimiz tarafından sadece eğitim amaçlı olarak 

kullanılması, 3. kişiler ile paylaşılmaması ve hiçbir sosyal medya ortamı vb. platformlarda 

yayınlanmaması koşulu ile video kayıt altına alınmasına ve/veya fotoğraflarının çekilmesine, 

karşılıklı olarak muvafakat ederiz. 

 

 

Beyaz Takım Kulüp Adı  

   
 

Muvafakat edenin adı soyadı   

Muvafakat edenin kulüpteki görevi   

Video kayıt altına alacak kişi adı-soyadı  

İmzası       

 

Mavi Takım Kulüp Adı  

   
 

Muvafakat edenin adı soyadı   

Muvafakat edenin kulüpteki görevi   

Video kayıt altına alacak kişi adı-soyadı  

İmzası       
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Ek-6 Milli Takım Aday Sporcu Öneri Formu 

Nr. 2023 Sezonu ….... Yaş Kategorisi Erkek Milli Takım Aday Sporcu Önerisi  

 
…............................................................................. Spor Kulübü  

 Adı Soyadı Doğum Yılı Başlık No 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

    
Nr. 2023 Sezonu ….... Yaş Kategorisi Kadın Milli Takım Aday Sporcu Önerisi  

 …............................................................................. Spor Kulübü  

 Adı Soyadı Doğum Yılı Başlık No 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 


