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1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce öngörülen 

hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2. Yarışmalar; 

a. Grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek il karmaları arasında ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

b. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel 

Müdürlüğümüzce belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda Spor Bilgi Sistemi ANALİG 

portalında yayımlanacaktır. 

c. Federasyonca düzenlenen en son Türkiye şampiyonası ve festivallerde ilk 3 dereceye 

giren sporcular, 2023 sezonu ANALİG il karmalarında yer alamazlar. 

3. Doğum tarihleri: 

Yaş Kategorisi (Erkekler) 2009 – 2010 – 2011 

Yaş Kategorisi (Kızlar) 2009 – 2010 – 2011 

4. Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı ayrı olmak üzere en az 7 

en fazla 15 sporcudan oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince 

oluşturulacaktır. 

5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir. 

6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır. 

7. Genel Müdürlük ve İl Tertip Komitelerinin Yetkileri: 

a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer 

hususları değiştirmede yetkilidir. 

b. İl Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, Genel Müdürlük 

tarafından yayımlanan spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak, 

müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

9. Sporcular yarışma süresince aynı şapka numarası ile oynayacaklardır. 

10. Müsabakalar erkeklerde 4 periyod 6 dakika (4 x 6 dk), kızlarda 4 periyod 6 dakika (4 x 6 dk) olarak 

oynanacaktır. Puanlama sisteminde Türkiye Su Topu Federasyonu müsabaka talimatındaki hükümler 

uygulanacaktır. 

11. Bu talimatta yer almayan hususlarda müsabakalar FINA oyun kurallarına göre oynanacaktır. 

12. Kız ve erkek müsabakalarında 4 numara top kullanılacaktır. 

13. Müsabakalar sonucunda takımların puan eşitliği halinde Türkiye Sutopu Federasyonunun uygulanmış 

olduğu Müsabaka talimatına bakılır. 

14. Müsabakalardaki saha ölçüleri asgari 25 x 16 m. olacaktır. 

15. Müsabakalarda takımlar tek tip ve tek renk mayo giyeceklerdir. 

 


