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SW 10 YARIŞ (GENEL KURALLAR)
SW 10.1 Tüm bireysel yarışmalar ayrı cinsiyet olarak yapılmak zorundadır.
SW 10.2 Bir yüzücünün yarışının geçerli sayılabilmesi için tüm yarış mesafesini kendi başına
tamamlamalıdır.
SW 10.3 Yüzücü yarışa başladığı aynı kulvarda kalmalı ve bitirmelidir.
SW 10.4 Bütün yarışlarda, bir yüzücü dönerken havuzun veya kulvarın bitişine fiziksel temasta
buIunacaktir. Dönüşler havuz duvarından yapılmalı ve ayak veya adımla havuzun dibinden güç
alınmamalıdır.
SW 10.5 Serbest stil yarışlarında veya karışık yarışlarının serbest stil bölümlerinde havuzun dibinde
durmak bir yüzücünün diskalifiye nedeni değildir ancak yürümemelidir.
SW 10.6 Kulvar ipinin çekilmesine izin verilmez.
SW 10.7 Bir yüzücü kendi kulvarından diğer kulvara geçerek diğer yüzücünün yüzmesine engel olur
veya onu rahatsız ederse diskalifiye edilir. Eğer bu hata kasıtlı yapılmışsa başhakem konuyu yüzücünün
bağlı olduğu organa ve yarışma tertip komitesine bildirir.
SW 10.8 Hiçbir yüzücü hızına, suda batmamasına, yüzme kabiliyetine veya yarışta
dayanıklılığına yardımcı olacak (perdeli eldiven, palet, yelek ve bunun gibi) hiçbir alet
kullanamaz veya giyemez. Yüzcü gözlüğü kullanabilir. FINA Tıp Komitesi tarafından
onaylanmadıkça vücut üzerindeki bandın hiçbir türüne izin verilmez.
SW 10.9 Kendisini ilgilendirmeyen bir yarışta bütün yüzücüler yarışı bitirmeden yani yarış devam
ederken suya giren yüzücü katılacağı ilk yarışta diskalifiye edilmiş olacaktır.
SW 10.10 Her bayrak takımında 4 yüzücü olacaktır. Mixed bayrak yarışları yüzülebilir. Bunlar 2
bayan ve 2 erkek sporcudan oluşmalıdır. Bu yarışlarda elde edilen dereceler giriş ya da rekor amaçlı
kullanılamaz.
SW 10.11 Bayrak yarışlarında bir önceki takım arkadaşı varış duvarına dokunmadan ayakları çıkış
platformundan ayrılan yüzücünün takımı hatalı yüzücü başlangıç noktasına geri dönmezse diskalifiye
edilir. Ancak başlama platformuna dönmesi gerekmez.
SW 10.12 Bir bayrak takımının öngörülen mesafeyi yüzmek icin belirlenen yüzücülerinden başka
bir elemanı bütün takımlar yarışı tamamlamadan, yarış esnasında suya girerse o bayrak takımı
diskalifiye edilir.
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SW 10.13 Yarış başlamadan önce bayrak takımının yüzücüleri ve yarışma sıraları belirlenmelidir.
Takımı oluşturan yüzücülerden herbiri yarışta sadece bir kez yüzebilir. Bayrak yarışına katılacak
yüzücülerin sırası bu yarışlar icin sekreteryaya verilen listelerin dışına çıkmamak koşulu ile
seçmelerle final yarışları arasında değişiklik yapılabilir. Verilen sıraya göre yüzülmemesi diskalifiye
nedenidir. Yedekler, sadece sağlık ilkyardım belgesi (rapor) ile yarışta yer alabilir.
SW 10.14 Yarışını tamamlamış veya bayrak yarışında kendi mesafesini tamamlamiş bir yüzücü
henüz yarışını bitirmemiş diğer yüzücüyü engellemeden mümkün olan en kısa zamanda havuzu
terketmelidir. Aksi durumda hatayı yapan yüzücü veya onun takımı diskalifiye edilir.
SW 10.15 Her hangi bir hata yüzünden bir yüzücünün başarılı olma şansı tehlikeye sokulmuşsa,
baş hakem bu yüzücüyü bir sonraki seride yüzdürmeye veya hata finalde ya da seçmelerin son
serisinde meydana gelmişse finalin veya seçmelerin son serisinin tekrarlanmasına karar verme
yetkisine sahiptir.
SW 10.16 Kuvvetlendirici, hız yapıcı herhangi bir alet veya bunun için hazırlanmış bir plan
kullanılmaz.

