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SW 3

SEÇMELERİN, YARI FİNALLERİN VE FİNALLERİN BELİRLENMESİ

Olimpiyat oyunlarında, dünya şampiyonalarında ve bölgesel oyunlarda ve diğer FINA
müsabakalarında yarışmaların sıralanması aşağıdaki şekilde olur.
SW 3.1 SEÇMELER
SW 3.1.1 Bütün yarışmacıların son başvuru tarihinden önceki son 12 ayda yapmış olduğu en iyi
dereceler giriş formlarında belirtilir ve organizasyon komitesi tarafindan tespit edilen derecelere
göre listeler düzenlenir. Derecesini belirtmeyen yüzücüler yavaş olarak kabul edilir ve listenin en
sonunda yer alır. Bunun gibi derecesini bildirmeyen veya aynı dereceye sahip yüzücü sayısı birden
fazla ise bunların yer alacakları kulvarlar kura sonucunda belirlenir. Yüzücülerin kulvarlarının
belirlenmesi SW 3.1.2 de anlatılan esaslara göre yapılacaktır. Yüzücülerin bildirdikleri derecelere
göre hangi serilerde yüzecekleri ise
aşağıda belirtilen esaslara göre tespit edilir.
SW 3.1.1.1 Eğer sadece tek seri oluşuyorsa, seri final gibi nitelendirilir ve sadece final müsabakaları
sırasında yüzdürülür.
SW 3.1.1.2 Eğer iki seri oluşuyorsa en iyi dereceye sahip yüzücü ikinci seride ondan sonra gelen
yüzücü birinci seride, bir sonraki ikinci seride, daha sonraki birinci seride olacak şekilde yüzücüler
bitene kadar devam edilerek serileme tamamlanır.
SW 3.1.1.3 Eğer üç seri oluşuyorsa, en iyi dereceye sahip yüzücü üçüncü seride, sonraki en iyi
dereceye sahip olan ikinci seride, bir sonraki birinci seride yer alacaktır. Dördüncü en iyi dereceye
sahip yüzücü üçüncü seride, beşinci derecede olan ikinci seride ve altıncı derecede olan birinci,
yedinci derecede olan üçüncü seride yer alacak şekilde yüzücüler bitene kadar devam edilerek
serileme tamamlanır.
SW 3.1.1.4 Eğer dört veya daha fazla seri oluşuyorsa, yarışın son üç serisi SW 3.1.1.3' e göre yapılır.
Son dört seriden önceki seri, daha sonra gelen en iyi dereceye sahip yüzücülerden oluşur. Son dört
seriden önceki seri, bunlardan sonra gelen en iyi dereceye sahip yüzücülerden oluşacak şekilde
yüzücüler bitene kadar devam edecek şekilde seriler tamamlanır. Her serideki kulvar sıralaması
SW 3.1.2' de kısaca anlatılan örnekteki gibi verilen derecelerin düşüş sırasına göre yapılır.
SW 3.1.1.5 400m, 800m ve 1500m yarışlarında; son iki seriler SW 3.1.1.2.’e göre
kulvarlandırılmalıdır.
SW 3.1.1.6 İstisna: Bir sitilde iki ya da daha fazla seri varsa, ilk seride minimum 3 yüzücü
olmalıdır fakat sonraki serilerde 3 ten az olabilir. Yüzme – 2013-2017 FINA 16 Ağustos, 2013
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SW 3.1.1.7 10 kulvarlı bir havuzda 800 ve 1500 metre serbest yarışlarında 8.sırada aynı dereceli
2 yüzücü varsa 8 ve 9. Kulvarlar, aynı dereceli 3 yüzücü varsa 8,9 ve 0 nolu kulvarlar kullanılır.
SW 3.1.1.8 Eğer 10 kulvarlı bir havuz yoksa SW 3.2.3 kullanılır.
SW 3.1.2 50 metrelik havuzlarda 50metre yarışlarının haricinde kulvar dağılımı, (çıkış kenarında
yüz havuza dönük durulduğunda en sağdaki kulvar 1 numaralı kulvardır,10 kulvarlı havuzlarda
0) en iyi dereceye sahip yüzücü kulvar sayısı tek numaralı havuzlarda orta kulvarda, 6 ve 8
kulvarlı havuzlarda 3. veya 4. kulvarda yer alır. 10 kulvarlı havuzlarda en iyi dereceli sporcu 4.
Kulvarda yer almalıdır. Ondan sonra en iyi dereceye sahip yüzücü birincinin solunda,
diğerleride sırasıyla sağda ve solda olacak şekilde verilen derecelere göre yerleştirilir.
Dereceleri aynı olan yüzücülerin yerleri kura ile belirlenir ve yukarıda anlatıldığı şekilde
yerleştirilir.
SW 3.1.3 50 metrelik havuzda yapılan 50 metre yarışlarında yeterli otomatik ekipmanın olması,
çıkış hakeminin pozisyonu ve güvenlik gibi hususları gözönünde bulunduran Organizasyon
Komitesi yarışı normal çıkış ucundan dönüş ucuna veya dönüş ucundan çıkış ucuna doğru
yüzdürebilir. Organizasyon Komitesi bu uygulamayı yarışma başlamadan uygun bir süre önce
yarışmacılara bildirecektir. Yarış hangi taraftan başlatılırsa başlatılsın yüzücüler daha önce
belirlenen kulvarları ne ise çıkış veya dönüş ucunda başladıklarında aynı kulvar numarasında
yerlerini alacaktır.
SW 3.2 YARI FİNALLER VE FİNALLER
SW 3.2.1 Yarı finallerde seriler SW3.1.1.2'ye göre yapılır.
SW 3.2.2 Herhangi bir seçmenin olmadığı doğrudan final olarak yüzülecek yarışlarda kulvar
sıralaması SW 3.1.2'ye göre yapılır. Seçmelerin veya yarı finallerin olduğu yarışlarda finalin
kulvarları SW 3.1.2 deki kurallar temel alınarak bu seçme veya yarı finalde çıkan derecelere göre
yapılır.
SW 3.2.3 Seçmelerde aynı veya farklı serilerde saniyenin 1/100’ü ölçütünde dereceleri aynı olan 8. veya 16.
Sırada yer almış yüzücülerin hangisinin final yüzeceğinin saptanması için bir yarış yapılır. Bu yarış bütün
yüzücülerin serilerini tamamlamasından bir saat sonra yapılır. Bunda da eşit dereceler olursa yarış
tekrarlanır.
SW 3.2.4 Yarı final veya finallerde bir veya daha fazla yüzücü yarıştan çekildiği zaman serilerde yaptıkları
derecelere göre yedekler çağırılır. Bu durumda finalin serileri SW 3.1.2 'ye göre tekrar oluşturulur ve bu
değişiklikleri detaylarıyla birlikte gösteren ek form yayınlanır.
SW 3.3 Diğer yarışlarda kulvar dağılımı kura sistemine göre yapılır.
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