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1.YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri 

Dairesi Başkanlığınca öngörülen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve Yarışma 

Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır. 

2. YarıĢmalar;  
 a) Minikler’de mahalli , küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde ise mahalli, grup ve 

Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek okul takımları arasında ayrı ayrı 

yapılacaktır. 

 b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim 

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Daire 

Başkanlığımızca belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda 

http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 

3. Kategoriler ve Doğum Tarihleri: 

 Minikler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde 

öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2003 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara 

katılabilir. 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci Okul 

Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9. uncu maddesi (3) fıkrasında 

fıkrasında yer alan hüküm gereğince; 

 Yalnızca; küçükler kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler yıldızlar 

kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

4. Kafile ĠĢlemleri ve Mali Hususlar: 

a) Mahalli, grup ve Türkiye Birinciliği kademelerinde müsabakalara katılacak olan okul 

takımları; 

* Minikler ,küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde;  en az 3 en fazla 4 (dört) 
sporcudan oluşur. 

b) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

c) İlan edilen grup ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken 

sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar baĢlıklı 7 inci 

maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih 

üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. 

ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci 

maddesine göre işlem yapılır. 

d) Avans kapatma işlemleri, kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, kafile 

onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. 

e) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirlenen takım sporcu 

sayılarına istinaden oluĢturulan kafilede yer alan sporcular ile Spor Kafileleri 

Minikler Kategorisi (A) Mahalli  

(İlkokul Kademesi) 
01.09.2006-2007-2008-2009-2010 

Küçükler Kategorisi (Ortaokul Kademesi) 2005-2006 

Yıldızlar Kategorisi (Ortaokul Kademesi) 01.09.2002-2003-2004 

Gençler Kategorisi (Lise Kademesi) 1999-2000-2001-2002 

http://okulsportal.gsb.gov.tr/
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Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer 

alamaz. 

f) Grup ve/veya Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile 

belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin 

İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı 

bulunduğu illere gerekli yazışmaları yaparak) yarışma tarihini takip eden günlerde 

düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi 

durumlarında ilgili iller tarafından kafile onaylarının güncellenerek, tahakkuk edecek 

harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden 

karşılanacaktır. 

5. Ödüller: 

a) Mahalli yarıĢmalarda; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, 

sporcularına madalya, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir. 

b) Grup yarıĢmalarında; bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde eden 

takımlara ve sporcularına başarı belgesi ile madalya, derece elde edemeyen takımlara ve 

sporcularına ise katılım belgesi verilir. 

c) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve 

başarı belgesi, sporcularına ise madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ve 

sporcularına ise katılım belgesi verilir. 

6.  Kontenjanlar: 

a) Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak 

takım sayıları;  

 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi 

elde eden takımların illeri, 

 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları,       

dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir. 

b) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde bir önceki eğitim öğretim yılı Türkiye 

birinciliği yarışmalarında, ilk 4 dereceyi elde eden takımların illeri ile K.K.T.C okul 

takımları direkt olarak yarıfinal yarışmalarına katılacaktır. 

7. Yetki: 

a) Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde, branş açıklamalarını ve yarışmalara dair 

diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 

b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire 

Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer 

hususları dikkate alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile 

ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Örnek; Bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört 

takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.) 

8. Ġtirazlar; 

   a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan 

durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde 

belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye 

alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 

hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. 

b) Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu 

içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, İl Tertip 

Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı 

ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. 

Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına ve 

organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. 
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9.  Genel Hususlar: 

a)Yarışma alanına; Ġl DıĢı ÇıkıĢ Oluru’nda yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan 

başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

 b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul 

Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları 

zorunludur. 

 c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce sistem üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış takım 

ve/veya ferdi sporcuların, Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli 

“İl Dışı Çıkış Olurlarının” tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim 

Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.  

 ç) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde 

ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya 

katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile 

başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması 

halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 

 d) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak 

takım ve/veya ferdi sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak 

şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli 

hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

 e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak 

uygulanmaktadır. Bu nedenle içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde 

düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden küçükler 

kategorisinde 2007-2006-2005 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde ise 2005-2004-

2003-2002 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir. 

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka takviminde zorunlu 

haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği 

yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takımlara tutanakla bildirilecektir. 

g) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

takımların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik 

olan takımlar yarışmalara alınmayacaktır. 

 Nüfus Cüzdanı  

 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait) 

 Valilik Onayı, 

 Esame Listesi 

 

 

TEKNĠK AÇIKLAMALAR 
 

1. Yarışmalar 5 maçlık sistem (5 tek) ile yapılacaktır. 

2.  Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır. 

3. Yarışmalarda beyaz forma ve şort kullanılmayacaktır. 

4. Takımda yer alan sporcular takım maçlarına aynı kıyafetle çıkacaklar ve yarışmayı aynı                

kıyafet ile tamamlayacaklardır. 

5. Takım sporcuları iki ayrı renk forma bulunduracaklardır. Bir maçta her iki takım aynı renk 

 forma ile sahaya gelirler ise aralarından bir takımın formasının değiştirmesi hakem 

 tarafından teklif edilir. İki takımda başka formalarının bulunmadığını beyan ederlerse 

 hakem kura ile formasını değiştirecek takımı belirler. 

6. Minikler kategorisinde, tertip komitesinin alacağı karar doğrultusunda yaş grupları ayrı ayrı 

yarıştırılabilir. 

http://okulsportal.gsb.gov.tr/

