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YÜZME
(SW 1 MÜSABAKALARIN YÖNETİMİ)

SW 1.1 Yönetim organı tarafından belirlenmiş olan organizasyon komitesi Başhakem, karar
hakemleri ve diğer görevlilerin kurallarla belirlenmiş, yetkilerinin haricinde her türlü konuda
karar verme, yarışları erteleme ve yapılan bir yarışma için kabul edilmiş (o yarışma için özel)
kurallara uygun talimat verme yetkisine sahiptir.

SW 1.2 Olimpiyat oyunlarında, Dünya Şampiyonalarında ve Dünya kupasında FINA, aşağıda
belirlenen asgari sayıdaki görevliyi yarışların kontrolü için tayin eder.
- Başhakem (2)
- Kontrol odası denetcisi (1)
- Stil Hakemi (4)
- Çıkış(start) Hakemi (2)
- Şef dönüş hakemi (Havuzun her iki ucunda birer tane)( 2)
- Dönüş hakemi (Havuzun her iki ucunda her kulvar için birer tane)
- Şef varış hakemi (1)
- Varış hakemleri
- Şef vakit hakemi (1)
- Vakit hakemleri (her kulvar için birer tane)
- İrtibat hakemi (2)
- Spiker (1)

SW 1.2.1 Diğer bütün uluslararası yarışmalarda yönetim organı bölgesel veya Uluslararası
otoritenin onayı ile aynı veya daha az sayıda resmi görevliyi atar.

SW 1.2.2 Elektronik kronometrenin bulunmadığı yarışmalarda yönetim organı tarafından
ayrıca 1 şef vakit hakemi, her kulvar için 3 vakit hakemi ve 2 yedek vakit hakemi atanır.
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SW 1.2.3 Şef varış hakemi ve varış hakemleri elektronik kronometre ve/veya her kulvar için 3 dijital
kronometrenin kullanılmadığı durumlarda görevlendirilebilir.

SW 1.3 Olimpiyat oyunları ve dünya şampiyonalarında müsabakalardan önce FINA delegesi ve
bir Teknik yüzme komite üyesi tarafından yüzme havuzunun ve teknik ekipmanın yüzme
müsabakalarına uygunluğu denetlenerek onaylanır.

SW 1.4 Yarışmaların televizyon tarafından yayınlanabilmesi için su altı video kamerası cihazları
kullanılacaksa bu cihazlar uzaktan kumandalı olmalı, havuzun genel düzenini bozmamalı,
yüzücülerin izlenmesini veya FINA’ca havuzda bulunması gerekli görülen işaretlerin
görülmesini engellememelidir.

SW 2 RESMİ GÖREVLİLER
SW 2.1 BAŞHAKEM

SW 2.1.1 Başhakem tüm hakemler üzerinde tam kontrol ve tam yetkiye sahip olup, hakemlerin
atamalarını onaylar ve onların yarışmayla ilgili tüm özel konular ve kurallar hakkında
bilgilendirir. Başhakem tüm FINA kural ve kararlarını uygular, toplantı anında veya yarışma
sırasında her türlü sorunlarla ilgili karar verir, kurallarla belirlenmemiş konularda son karar
veren kişidir.

SW 2.1.2 Başhakem FINA kurallarının tam olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla yarışmaların
her aşamasında müdahale edebilir ve devam etmekte olan yarışmalarla ilgili olarak yapılan
bütün itirazlar için karar verme yetkisine sahiptir.

SW 2.1.3 Her kulvar icin üç (3) dijital kronometrenin kullanılmadığı durumda, başhakem varış
hakemleri görevlendirir ve bunların kararları ile tespit edilen dereceler birbirini tutmuyorsa
sıralamayı belirler. Otomatik kronometre var ve çalışıyorsa SW 13 te yer alan otomatik
zamanlama kurallarına göre karar verir.

SW 2.1.4 Başhakem yarışların gerçekleşmesi ve idaresi için görevlendirilmiş tüm görevlilerin
kendilerine verilmiş görevlere uygun yerlerinde bulunmalarını sağlar. Başhakem gelmeyenlerin
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veya görevini yerine getirmesi açısından yeterli bulmadığı görevlilerin yerine yedeklerden atama
yapabilir. Ayrıca Başhakem gerekli gördüğü hallerde ilave hakem atayabilir.

SW 2.1.5 Her yarışın başlangıcında başhakem, kısa aralıklarla düdük çalarak yarışmacıların yüzücü
kıyafetleri hariç tüm giysilerini çıkarmaları konusunda ikaz eder. Bundan sonra, uzun bir düdük
çalmak suretiyle depar taşının (çıkış platformunun) üstünde (sırtüstü ve karışık bayrak yarışları için
suyun içinde) yer almalarını sağlar. İkinci uzun düdükle sırtüstü ve karışık bayrak yüzücüleri derhal
çıkış pozisyonunu alacaklardır. Yüzücüler ve hakemler hazır olduğu zaman başhakem çıkış hakemine
doğru kolunu gergin bir şekilde uzatmalıdır, bu hareket yüzücülerin çıkış hakeminin kontrolünde
olduğunu belirtir. Gerilmiş kol hareketi çıkış verilinceye kadar aynı pozisyonda kalmalıdır.

SW 2.1.6 Başhakem kuralları ihlal eden herhangi bir sporcuyu bizzat kendi görmesi veya diğer
yetkili hakemler tarafından bildirilmesi durumunda diskalifiye eder. Tüm diskalifiyeler
başhakemin kararı ile olur.

SW 2.2 KONTROL ODASI DENETÇİSİ

SW 2.2.1 Denetçi otomatik zamanlama cihazının çalışması ve görüntüleri yeniden izlemek için
kullanılan kameraların denetiminden sorumludur.

SW 2.2.2 Denetçi bilgisayarın verdiği yazılı sonuçları kontrol etmekle yükümlüdür.

SW 2.2.3 Sorumlu bayrak yarışlarında sporcuların değişimini izlemek ve erken çıkışları
başhakeme bildirmekle sorumludur.

SW 2.2.4 Denetçi otomatik zamanlama cihazının yedeği olarak kullanılan video görüntülerini
erken çıkışları onaylamak için izleyebilir.

SW 2.2.5 Sorumlu, seriler ve finallerden sonra yarıştan çekilmeleri kontrol ederek, sonuçları
resmi formlara işler, yeni kırılan rekorları listeler (ya da tüm yeni dereceleri kaydeder) ve
sonuçları uygun şekilde muhafaza eder.
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SW 2.3 ÇIKIŞ HAKEMİ

SW 2.3.1 Çıkış hakemi başhakemin yarışçıları kendi kontrolüne devrettiği andan itibaren (SW2.1.5)
yüzücüler üzerinde yarış başlayana kadar tam kontrole sahiptir. Çıkış işareti SW 4 maddesine göre
verilir.

SW 4.1 Serbest, kurbağalama, kelebek ve ferdi karışık yarışlarında çıkış atlayarak yapılacaktır. Başhakemin
uzun düdüğüyle(SW2.1.5)yüzücüler çıkış platformu üzerine çıkar ve orada beklerler. Çıkış hakeminin "take
your marks" komutuyla yüzücüler derhal en az bir ayakları çıkış patformunun önünde olacak şekilde çıkış,
konumunu alırlar. Yüzücülerin ellerinin konumu önemli değildir. Bütün yüzücüler hareketsiz hale
geldiklerinde çıkış hakemi çıkış işaretini verir.
SW 4.2 Sırtüstü ve karışık bayrak yarışlarında çıkış suyun içinde başlar. Baş hakemin ilk uzun düdügünden
sonra (SW2.1.5) yüzücüler hemen suya girerler. Başhakemin ikinci düdügünden sonra yüzücüler döner ve
gereksiz gecikmelere sebebiyet vermeden çıkış pozisyonunu alırlar.(SW6.1)Tüm yüzücüler çıkış
pozisyonunu aldıklarında çıkış hakemi "take your marks" komutunu verir. Tüm yüzücüler yerleşip hareketsiz
hale geldiğinde çıkış hakemi çıkış işaretini verir.
SW 4.3 Olimpiyat oyunları, Dünya şampiyonaları ve diğer FINA yarışlarında yerlerinize"take your marks"
komutu İngilizce olarak verilecektir. Bu komut her çıkış platformunun arkasına monte edilmiş
hoparlörlerden duyulacaktir.
SW 4.4 Çıkış sinyalinden önce çıkan yüzücü diskalifiye edilir. Eğer çıkış sinyali diskalifiyenin
açıklanmasından önce verilmiş ise yarış devam eder ve yüzücü veya yüzücüler yarış tamamlandıktan
sonra diskalifiye edilir. Eğer diskalifiye çıkış sinyalinden önce açıklanmışsa çıkış sinyali verilmez fakat
kalan yüzücüler geri çağırılıp cezalar hakkında uyarılıp çıkış tekrarlanır. )

SW 2.3.2 Çıkış hakemi çıkışı geciktiren, kasten emre uymayan ve herhangi bir şekilde itaatsizlik yapan
bir yarışmacıyı başhakeme bildirir ve sadece başhakem bu hareketleri yapan yarışmacıyı diskalifiye
eder. Bu diskalifiye hatalı çıkış (fodepar) sayılmaz.

SW 2.3.3 Çıkış hakemi, çıkışın kurallara uygun yapılıp yapılmadığına karar verme yetkisine sahiptir.
Bu konuda sadece başhakemin kararlarına uyar.

4

Dr. Burcu ERTAŞ DÖLEK

SW 2.3.4 Bir yarışı başlatırken çıkış hakemi vakit hakemlerinin çıkış sinyalini görebilecekleri ve
yüzücülerin çıkış sinyalini duyabilecekleri bir şekilde havuzun çıkış kenarından yaklaşık 5 metre kadar
ileride yerini alır.

SW 2.4 İRTİBAT HAKEMİ

SW 2.4.1 İrtibat hakemi her yarıştan önce yarışa katılacak yüzücüleri toplar, bir düzene sokar.

SW 2.4.2 Irtibat hakemi GR 6 ’ya göre belirlenen ihlalleri ve çağırıldıkları halde hazır bulunmayan
yüzücüleri başhakeme bildirir.

SW 2.5 ŞEF DÖNÜŞ HAKEMİ

SW 2.5.1 Şef dönüş hakemi yarışma boyunca dönüş hakemlerinin görevlerini yerine getirmelerini
sağlar.

SW 2.5.2 Şef dönüş hakemi herhangi bir kural ihlali halinde dönüş hakemlerinden aldığı ihlal raporlarını
hemen başhakeme iletir.

SW 2.6 DÖNÜŞ HAKEMLERİ

SW 2.6.1 Her kulvarda ve havuzun her iki ucunda birer tane dönüş hakemi bulunur.
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SW 2.6.2 Her dönüş hakemi yüzücünün duvara değmeden önceki son kulacın başlangıcından, duvardan
ayrılıp döndükten sonraki ilk kulacın tamamlanmasına kadar olan dönüş hareketlerinin stille ilgili
kurallara uygun olup olmadığını kontrol eder. Havuzun başlangıç kenarındaki dönüş hakemleri,

yüzücünün çıkışından ilk kulacı atışına kadar kurallara uygun hareket edip etmediğini kontrol eder. Bitiş
kenarındaki dönüş hakemleri ise yüzücünün yarışı stille ilgili kurallara uygun bitirip bitirmediğini kontrol
eder.

SW 2.6.3 800 ve 1500 ferdi yarışlarında havuzun dönüş kenarındaki dönüş hakemleri kendi kulvarındaki
yüzücü tarafından tamamlanan turları kaydeder. Tur tabelalarını göstermek suretiyle kalan turları
yüzücüye devamlı bildirir. Bunun için su altı göstergelerini içeren yarı elektronik ekipman da
kullanabilir.

SW 2.6.4 Başlangıç kenarındaki dönüş hakemleri 800 ve 1500 metre ferdi yarışlarında kendi kulvarındaki
yüzücünün yarışı bitirmesine iki (2) havuz boyu artı beş (5) metre kaldığında yüzücüye uyarı sinyali
verir. Bu sinyal düdük ya da zille verilebilir. Uyarı sinyali dönüş yapıldıktan sonra beş (5) metre
daha devam edecek Şekilde tekrarlanabilir.

SW 2.6.5 Bayrak yarışlarında başlangıç kenarındaki dönüş hakemleri yarışa başlayacak
yüzücünün, yarışı bitirecek yüzücü duvara dokunduktan sonra çıkış yapıp yapmadığını kontrol
eder. Otomatik kronometre kullanılıyorsa SW 13.1 maddesine göre karar verir.

SW 2.6.6 Dönüş hakemleri herhangi bir kural hatasını yarışma serisini, kulvar
numarasını, ve yüzücü ismini belirtmek suretiyle işaretli kartlara kaydettikten sonra
bu kartlari başhakeme iletilmek üzere şef dönüş hakemine verir.

SW 2.7 KARAR HAKEMLERİ

SW 2.7.1 Stil hakemleri havuzun her iki kenarinda bulunurlar.

SW 2.7.2 Stil hakemleri yarış için öngörülen stilin yüzücüler tarafından o stilin kurallarna
uygun yüzülüp yüzülmediğini kontrol ederler. Bunun yanı sıra dönüş hakemlerine yardım etmek
amacıyla dönüşleri de kontrol ederler.
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SW 2.7.3 Stil hakemleri, tespit ettikleri her türlü ihlali, yarışın serisini, yarışmacının adını, kulvar
numarasını ve ihlalin içeriğini işaretli kartlar üzerine yazıp imzaladıktan sonra başhakeme verir.

SW 2.8 ŞEF VAKİT HAKEMİ

SW 2.8.1 Şef vakit hakemi tüm kulvar hakemlerinin sorumlu olduğu kulvarı ve kulvar hakemlerinin
oturacakları yerleri belirler. Her kulvar için üç (3) kulvar hakemi atanır. Otomatik ekipmanın
olmadığı yarışlarda kronometresi çalışmayan, yarış sırasında duran ya da herhangi bir nedenle
zaman tutamayan hakemin yerini almak üzere iki (2) yedek vakit hakemi görevlendirir. KuIvar
başına üç (3) dijital kronometre kullanıldığı yarışlarda final yüzecek sporcu için tutulan bu derece
ile belirlenir.

SW 2.8.2 Her kulvarda bir kronometre hakemi bulunan durumlarda, kronometrenin bozulması
ihtimaline karşı ekstra bir vakit hakemi görevlendirilmelidir. Ayrıca şef vakit hakemi her serinin
birincisinin derecesini kaydetmelidir.

SW 2.8.3 Şef vakit hakemi her bir kulvar hakeminden tespit edilen derecelerin yazıldığı kartları toplar
ve gerekli görürse kronometreleri kontrol eder.

SW 2.8.4 Şef vakit hakemi her kulvarın kartında yazılı resmi dereceyi kontrol eder ve kaydeder.

SW 2.9 VAKİT HAKEMLERİ

SW 2.9.1 Her vakit/kulvar hakemi kendisine görev verilen kulvarda yüzen sporcunun derecesini SW
11.3'e göre tespit eder. Organizasyon Komitesinin tatmin olması açısından kronometrelerin
doğruluğunun belgelendirilmiş olması gerekir.

SW 11.3 Görevli tarafından durdurulabilen herhangi bir zamanlama cihazı kronometre olarak kabul
edilir. Bu şekilde elle tutulan derecelerin yarışmanın yapıldığı ülkenin federasyonunun atadığı veya
onayladığı 3 vakit hakemi tarafından tespit edilmesi gerekir. Bütün kronometrelerin doğruluğunu
onaylayan bir belge organizasyon komitesine verilmelidir. Elle tutulan dereceler saniyenin yüzde
biri olarak kaydedilecektir. Elektronik Kronometrenin kullanılmadığı durumlarda elle tutulan resmi
dereceler aşağıda belirtilen şekillerde tespit edilecektir.
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SW 2.9.2 Kulvar hakemleri kronometrelerini çıkış işaretiyle birlikte çalıştırır ve kendi kulvarındaki
yüzücü yarışı bitirdiği zaman durdurur. Şef vakit hakemi 100 metreden uzun yarışlarda kulvar
hakemlerinden ara dereceleri de tutmaları talimatını verebilir.

SW 2.9.3 Yarışma biter bitmez her kulvardaki vakit hakemi kronometrenin gösterdiği zamanı vakit
kartlarına yazar ve şef vakit hakemine verir ve eğer istenirse kontrol için kronometresini gösterir.
Başhakem veya şef vakit hakeminden kronometreleri sıfırlayın komutu almadan tespit ettikleri
dereceleri silemezler.

SW 2.9.4 Eğer video destek sistemi kullanılmıyorsa otomatik ekipmanın kullanıldığı yarışlarda bile
tam kadro kulvar hakemine ihtiyaç duyulabilir.

SW 2.10 ŞEF VARIŞ HAKEMİ- (İhtiyaç durumunda)

SW 2.10.1 Şef varış hakemi varış hakemlerinin duracakları yeri belirler ve belirtilen yerde durup
durmadıklarını kontrol eder.

SW 2.10.2 Yarıştan sonra şef varış hakemi varış hakeminden yarış sonuçlarını gösterir imzalı sonuç
kartlarını toplar ve bu sonuçlara göre sıralamayı yaparak doğrudan başhakeme verir.

SW 2.10.3 Yarışın bitişinde otomatik zamanlama cihazı kullanılarak karar verildiği durumlarda
şef varış hakemi her yarıştan sonra cihaz tarafından tespit edilen bitiş sıralamasını kayda
geçirir.

SW 2.11 VARIŞ HAKEMİ- (İhtiyaç durumunda)
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SW 2.11.1 Varış hakemleri yarışın bitişinde sorumlu oldukları kulvara ait, bir butona basmak
suretiyle durduracakları otomatik bir cihaz kullanmıyorlarsa bitiş hattını ve bütün kulvarları tam
olarak görebilecekleri bir yerde merdiven şeklinde sıralarda otururlar.

SW 2.11.2 Her yarıştan sonra varış hakemleri kendilerine verilen görev doğrultusunda yüzücülerin
sıralamasına karar verir ve sıralamayı kaydederler. Varış hakemleri elektronik kronometreyi durdurma
görevi yapmıyorlarsa vakit hakemi gibi hareket edemezler.

SW 2.12 KONTROL MASASI (SEKRETERYA)

SW 2.12.1 Sekreterya şefi hem bilgisayar kayıtlarından hem de başhakemden gelen varış derece ve
sıralamaların kontrolünden sorumludur. Sekreterya şefi, başhakem yarış sonuçlarını imzalarken
tanık olarak bulunacaktır.

SW 2.12.2 Sekreterya seriler ve finaller sonrasında geri çekilmeleri kontrol eder, sonuçları resmi
formlara kaydeder, kırılan yeni rekorları ve egale edilenleri (skoru koruyanları) listeler.

SW 2.13 RESMİ GÖREVLİLERİN KARARI

SW 2.13.1 Yüzme kuralları ile belirlenemeyen durumlarda resmi görevliler birbirlerinin etkisi altında
kalmadan kendi özerk kararlarını verirler.
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