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SW 11 ZAMANLAMA
SW 11.1 Otomatik donanımın kullanımı resmi görevlilerin denetiminde olur. Elektronik kronometre
ile kaydedilen zamanlar yarışmayı kazananı, ve diğer kulvarların dereceleri ve tüm sıralamayı
belirler. Bu şekilde tespit edilen dereceler ve sıralamalar vakit hakemlerinin kararlarından
üstündür. Elektronik kronometrenin bozulduğunda veya yanlış çalıştığının tespit edilmesi halinde
veya yüzücünün aygıtı çalıştırmayı başaramadığı durumlarda vakit hakemlerinin dereceleri
geçerlidir.(Bakınız SW 13.3)
SW 11.2 Elektronik kronometrenin kullanıldığı zaman sonuçlar sadece saniyenin yüzde biri (1/100)
olarak kaydedilecektir. Dereceler saniyenin binde biri (1/1000) olarak tespit edilse bile üçüncü
basamak kaydedilmeyecek veya sıralamanın belirlenmesinde kullanılmayacaktır. Derecelerin
saniyenin yüzde biri bazında eşit olması halinde yüzücüler aynı sırada yer alacaktir. Elektronik
skorbordda saniyenin yüzde birine kadar olan dereceler gösterilecektir.
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.
SW 11.3.1 Üç kronometreden ikisi aynı üçüncüsü farklı derece kaydettiyse, iki aynı derece resmi
derece olarak kabul edilecektir.
SW 11.3.2 Tüm üç kronometrede farklı dereceleri kaydettiyse ortadaki zaman resmi derece olarak
kabul edilecektir.
SW 11.3.3 Üç kronometreden ikisi çalışıyorsa derecelerin ortalaması resmi derece olarak kabul
edilecektir.
SW 11.4 Bir yüzücünün yarış esnasında veya yarışı takiben diskalifiye edilmesi halinde bu resmi
sonuçlara kaydedilir ancak derecesi ve sıralaması kayıt edilmez veya anons edilmez.
SW 11.5 Diskalifiye bayrak yarışında verilmişse, diskalifiye anına kadar kurallara uygun dereceler resmi
sonuçlara kaydedilir.
SW 11.6 Bayrak yarışlarında ilk başlayan yüzücünün 50 metre ve 100 metre dereceleri kaydedilerek
resmi sonuçlarda açıklanır.
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SW 12 DÜNYA REKORLARI
SW 12.1 50 metrelik kulvarlarda aşağıda belirtilen stiller ve mesafelerde her iki cinsiyet için dünya
rekoru onaylanacaktır.
Serbest
Sırtüstü
Kurbağalama
Kelebek
Ferdi Karışık
Serbest Bayrak
Karışık Bayrak
Mixed Bayrak

50, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre
50, 100 ve 200 metre
50, 100 ve 200 metre
50, 100 ve 200 metre
200 ve 400 metre
4x100 ve 4x200 metre
4x100 metre
4x100 metre Serbest ve 4x100 metre Karışık

SW 12.2 25 metrelik kulvarlarda aşağıda belirtilen stiller ve mesafelerde her iki cinsiyet içinde dünya
rekorları onaylanacaktır.
Serbest
Sırtüstü
Kurbağalama
Kelebek
Ferdi Karışık
Serbest Bayrak
Karışık Bayrak
Mixed Bayrak

50, 100, 200, 400, 800 ve 1500 metre
50, 100 ve 200 metre
50, 100 ve 200 metre
50, 100 ve 200 metre
100, 200 ve 400 metre
4x50, 4x100 ve 4x200 metre
4X50 ve 4x100 metre
4 x 50 metre Serbest ve 4 x 50 metre Karışık

SW 12.3 Bayrak takımının yüzücülerinin uyrukları aynı olmalıdır.
SW 12.4 Bütün rekorlar çekişmeli yarışlarda veya zamana karşı yapılan ferdi yarışlarda kırılmalıdır. Rekor
denemeleri en az üç gün önce kamuoyuna ilan ile duyurulur. Zamana karşı yapılan ferdi yarışIarda
derece denemesi olarak kırılan ve bir federasyon temsilcisi tarafından onaylanan rekorlarda en az üç
gün önceden kamuoyuna duyurulma şartı gerekli değildir.
SW 12.5 Her kulvarın uzunluğu yarışmanın yapılacağı ülke federasyonunun atadığı bir resmi görevli
tarafından onaylanmış olmalıdır.
SW12.6 Taşınabilir bariyer kullanıldığında, seansın sonunda, elde edilen derecelerde kulvar
uzunluğunun doğruluğu kontrol edilmelidir.
SW 12.7 Dünya rekorları dereceleri sadece tam otomatik ekipman ile veya tam otomatik ekipmanın
çalışmadığı durumda yarı otomatik ekipman ile kaydedilmiş olursa geçerlidir.
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SW 12.8 Sadece FINA tarafından uygun bulunan yüzücü mayosu giyen yüzücülerin Dünya
Rekorları kabul edilebilir.
SW 12.9 saniyenin 1/100 i bazında eşit derecelerle kırılan rekorlarda eşit dereceyi elde eden yüzücüler
"Ortak rekor sahibi" olarak nitelendirilecektir. Sadece yarışı kazananın derecesi Dünya Rekoru olarak
açıklanacaktır. Bir rekor denemesi yarışında iki yüzücünün aynı dereceyi yapması halinde her iki
yüzücüde birinci olarak ilan edilecektir.
SW 12.10 Sadece tatlı sudaki Dünya Rekorları kabul edilebilir. Deniz veya Okyanus suyunda
kırılan Dünya Rekorları onaylanamaz.
SW 12.11 Bayrak takımının ilk yüzücüsü (mixed bayrak yarışları hariç), Dünya Rekoru için
başvurabilir. Bayrak yarışında kendine düşen mesafeyi rekor bir zamanda, kurallara uygun
olarak tamamlamasından sonra meydana gelen ihlaller sonucunda bayrak takımının diskalifiye
edilmesi rekoru geçersiz kılmaz.
SW 12.12 Bir yüzücünün ferdi yarışta eğer antrenörü veya menajeri tarafından başhakeme ara
mesafe derecesinin tutulması özel olarak istenmişse veya otomatik ekipman ile ara mesafe
tespit edilmiş ise ara mesafede Dünya Rekoru kabul edilebilmesi için yüzücünün yarışmanın asıl
mesafesini tamamlaması gerekir.
SW 12.13 Dünya rekoru için başvurular, yarışmanın yetkili organizasyon komitesi veya yüzme
komitesi tarafından, yüzücünün ülkesindeki yetkili herhangi bir FINA temsilcisinin bütün
kurallara uygun doldurulmuştur diye onaylayıp imzaladığı FINA resmi formu ve doping
yapılmadığını gösteren doping testi ile birlikte FINA onursal sekreterliğine rekor kırıldıktan
sonra 14 gün içinde yapılır.
SW 12.14 Bir Dünya Rekoru talebi rekor iddiası olarak performanstan sonraki 7 gün içinde
telgraf, teleks veya faks ile FINA onursal sekreterliğine gönderilir.
SW 12.15 Bu performansı gerçekleştiren yüzücünün memleketindeki FINA üyesi eğer gerekli görürse
resmi başvurunun uygun organa uygun bir şekilde teslim edildiğinden emin olmak için performansı
FINA onursal sekreterliğine mektup ile bildirebilir.
SW 12.16 Resmi başvuru alındıktan ve başvuru formunda negatif doping testini de içeren bilgilerin doğru
olduğu anlaşıldıktan sonra FINA onursal sekreterliği yeni Dünya Rekorunu açıklar, bu bilginin ilan
edilmesini ve başvuru formları kabul edilen yüzücülerin sertifikalarının gönderilmesini sağlar.
SW 12.17 Olimpiyat Oyunları, Dünya Şampiyonaları ve Dünya Kupası müsabakalarında kırılan tüm
rekorlar otomatik olarak onaylanır.
SW 12.18 SW 12.13 daki prosedür izlenmezse, yüzücünün ülkesindeki FINA temsilcisi süresi geçmiş
Dünya Rekoru başvurusunda bulunur. Buna bağlı yapılan inceleme sonucunda iddia doğru
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bulunursa FINA onursal sekreterliği bu rekoru kabul etme yetkisine sahiptir.
SW 12.19 Eğer Dünya Rekoru başvurusu FINA tarafından kabul edilirse, FINA başkanı ve Onursal
sekreteri tarafından imzalanmış bir diploma Onursal sekreter tarafından yüzücünün ülkesindeki FINA
temsilcisine yüzücüye taktim edilmek üzere gönderilir. Dünya Rekoru kıran bayrak takımının
federasyonuna 5 adet diploma gönderilir. Bunlarda biri federasyonca alıkonulur.
SW 13 OTOMATİK ZAMANLAMA KURALLARI
SW 13.1 Otomatik Ekipmanın kullanıldığı herhangi bir müsabakada tespit edilen dereceler, yapılan
sıralama ve bayrak yarışlarındaki ara mesafe dereceleri karar ve vakit hakemlerinin tespit ettiklerinden
önceliklidir.
SW 13.2 Bir müsabakada otomatik ekipman ile bir veya birden fazla yüzücünün derece ve sıralamasının
tespit edilemediği durumlarda:
SW 13.2.1 Otomatik ekipmanın tespit ettiği tüm derece ve sıralama kayıt edilir.
SW 13.2.2 Elle tutuIan derece ve sıralamalar kayıt edilir.
SW 13.2.3 Resmi sıralama aşağıdaki gibi belirlenir:
SW13.2.3.1 Otomatik Ekipmanla derece ve sıralaması belirlenen bir yüzücünün sıralaması, yarıştaki
diğer otomatik ekipmanla derece ve sıralamaları belirlenmiş yüzücülerle kıyaslama yolu ile göreceli
olarak belirlenecektir.
SW 13.2.3.2 Bir yüzücünün otomatik ekipmanla derecesi belirlenmiş ancak sıralaması
belirlenememişse, diğer yüzücülerin otomatik ekipman ile tespit edilmiş dereceleri ile karşılaştırılarak
sıralaması belirlenecektir.
SW 13.2.3.3 Bir yüzücünün otomatik ekipman ile hem derecesi hemde sıralaması
belirlenememişse, yan otomatik ekipman ile veya dijital üç kronometre ile belirlenen derecesine
göre sıralamaya yerleştirilir.
SW 13.3 Resmi derece aşağıdaki şekilde belirlenecektir.
SW 13.3.1 Yüzücülerin otomatik ekipman tarafından belirlenmiş resmi dereceleri aynen kabul
edilir.
SW 13.3.2 Otomatik Ekipman ile belirlenmiş dereceleri olmayan tüm yüzücülerin dereceleri yan
otomatik ekipman ile veya 3 dijital kronometre ile tespit edilecektir.
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SW 13.4 Bir yarışta birleştirilmiş
belirlemek aşağıdaki şekilde olacaktır:

serilerin

göreceli

bitiş

sırasını

SW 13.4.1 Tüm yüzücülerin sıralaması onların resmi derecelerinin kıyaslanması sonucunda
belirlenir.
SW 13.4.2
Bir yüzücünün resmi derecesi, bir veya daha fazla yüzücünün derecesine eşit ise bu
dereceye sahip tüm yüzücüler aynı sırada yer alır.
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