2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
OKUL SPOR FAALİYETLERİ
ÖZEL SPORCULAR BRANŞ TALİMATI
1) Yarışmalar:
Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi
Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon branş
müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar:
a)Yıldızlar ve gençler kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve
erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c)Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire Başkanlığınca
https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan sporcuların mahalli
müsabakalarda yer almış olmaları gerekmektedir.
3. Kategoriler ve Doğum tarihleri: Sporcu öğrenciler okul kademeleri göz önüne
alınmadan kategorilere ayrılacaktır.
DOĞUM
YAŞ ARALIĞI
KATEGORİ
STATÜSÜ
(2018 YILI İTİBARİYLE)
TARİHLERİ
01.09.2004-2005-2006YILDIZLAR
MAHALLİ
2007-2008
10-13 YAŞ
/ULUSAL
1997-1998-1999-2000GENÇLER
MAHALLİ/
2001-2002-2003-2004
14-21 YAŞ
ULUSAL
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak başvuruların kabul
edilmesi kaydıyla;
 2009 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisinde yarışmalara katılabilirler.
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler, gençler kategorisinde
lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara katılabilirler.
 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.
 Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branşında alt kategorideki okullar
arası yarışmalara katılamaz.
4. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar:
a) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak ferdi sporcu kafileleri, “Spor Genel
Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. Mahalli ve
Ulusal müsabakalarda, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve çalıştırıcı
sayısından fazla kişi müsabaka alanına giremez.
b) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre, kategorilerinde yer alan
sıkletlerde yarışacak sporcular, yarışmalara katılma ve ayrılma tarihlerine göre Gençlik ve
Spor İl Müdürlüklerince ayrı ayrı kafileler halinde gönderilebilir.
c) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan sporcuların yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Genel Müdürlüğü
Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 inci maddenin 8 inci
fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı
oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre işlem yapılır.
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d) Avans kapatma işlemleri kafile başkanı/başkan yardımcısı tarafından yapılacaktır.
Ödemelerde kafile onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) İl Dışı Çıkış Olur’unda; Genel Müdürlükçe https://okulsportal.gsb.gov.tr
adresinden ilan edilen sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen
idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.
f) 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, (sporcuların 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:
Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarında;
a) Sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya ve başarı belgesi verilir.
6. Kontenjanlar:
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde yarışmalarına katılacak sporcu sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi
elde eden sporcuların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan sporcu sayıları,
dikkate alınarak Daire Başkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
b) KKTC sporcuları, direkt olarak Türkiye birinciliğine katılacaktır.
7. Yetki:
a) Daire Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b)Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire Başkanlığı
tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate
alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. İtirazlar:
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 İl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.
İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik 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 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 ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir.
9. Genel Hususlar:
a) Yarışma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun
hazırlanmış kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının
girmesine izin verilmeyecektir.
b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Okul Sporları
Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli yarışmalara katılacak sporculara ait “Esame
Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim
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Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya tertip komitesi
yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.
ç) Çalıştırıcı ve antrenörlerce Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden “Esame
Listesi” kaydı yapılmış takımların, Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması için gerekli
“Kafile Onay Belgesi” il okul sporları organizasyon tertip komitesi yetkililerince “Okul
Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.
d) 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.
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 yıldızlar
kategorisinde ise 01.09.2004-2005-2006-2007 doğumlu sporcular iştirak edecektir.
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka fikstüründe zorunlu
haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği
yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takımlara il tertip komitesi tarafından ilan
edilerek kafile başkanlarına bildirilecektir.
g) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin
10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; Türkiye birinciliği yarışmalarında takımların yanlarında
bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır.
 Nüfus Cüzdanı(Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait),
 Valilik Onayı, (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)
 Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli yarışmalarında zorunlu, ulusal
müsabakalarda zorunlu değildir.
ı) Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaş ve kategorilerinde
kendi okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. Ancak sporcu öğrencilerin;
 Okullarından ferdi katılımının olmaması,
 Okullarından ferdi katılımın olması fakat ferdi katılımda yer alamamaları
Durumlarında, okul müdürlüğünden izin almak şartıyla, bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarışmalara katılabilirler.

TEKNİK AÇIKLAMALAR:
1.Yıldızlar ve gençler kategorisinde; Atletizm, yüzme ve masa tenisi (kız-erkek) kategorisinde
yarışmalar ferdi olarak yapılacaktır.
2. Bir sporcu atletizm branşı dışında en fazla bir branşta (yüzme veya masa tenisi) yarışmalara
katılabilecektir.
3.Yarışmalar;
a) Down Sendromlu (kız - erkek),
b) Otistik (kız - erkek)
c) Mental (kız-erkek) sporcular arasında ayrı ayrı olmak üzere üç kategoride yapılacaktır.
4. Yarışmalara katılacak sporcu öğrencilerin; zihinsel engellerinin olduğunu belirten
heyet raporunun teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur.
ATLETİZM TEKNİK AÇIKLAMALARI:
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5. Yıldızlar atletizm yarışma disiplinleri.
YILDIZLAR ATLETİZM YARIŞMA DİSİPLİNLERİ
KIZLAR
ERKEKLER
100 m.
100 m.
300 m.
300 m.
800 m.
1500 m.
Uzun Atlama
Uzun Atlama
Gülle Atma
Gülle Atma
6. Gençler atletizm yarışma disiplinleri.
GENÇLER ATLETİZM YARIŞMA DİSİPLİNLERİ
KIZLAR
ERKEKLER
100 m.
100 m.
400 m.
400 m.
1500 m.
1500 m.
Uzun Atlama
Uzun Atlama
Gülle Atma
Gülle Atma
7. Yıldızlar ve gençler atletizm yarışma programı.
YILDIZLAR ATLETİZM YARIŞMA PROGRAMI

1.GÜN
100 METRE
300 METRE
GÜLLE ATMA

KIZLAR
2.GÜN
800 METRE
UZUN ATLAMA

1.GÜN
100 METRE
300 METRE
GÜLLE ATMA

ERKEKLER
2.GÜN
1500 METRE
UZUN ATLAMA

GENÇLER ATLETİZM YARIŞMA PROGRAMI
1.GÜN
100 METRE
400 METRE
GÜLLE ATMA

KIZLAR
2.GÜN
1500 METRE
UZUN ATLAMA

1.GÜN
100 METRE
400 METRE
GÜLLE ATMA

ERKEKLER
2.GÜN
1500 METRE
UZUN ATLAMA

8. Bir atlet en fazla iki disiplinde yarışmalara katılabilir.
9. Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde; koşularda ilk hatalı çıkışta tüm sporculara sarı-siyah
kart, daha sonra hatalı çıkış yapan sporcu veya sporculara kırmızı-siyah kart gösterilecek ve
diskalifiye edilecektir.
10. Uzun Atlama: Hız alma sahası üzerinde atlama havuzundan mental sporcular 1 m.
uzaklığa, otistik ve down sendromlu sporcular ise 10 cm. ve havuzun kısa kenarına paralel 60
cm genişliğinde ve 120 cm uzunluğunda en çok 2 cm kalınlığında beyaz toz (kireç ve benzeri)
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dökülerek bir basma alanı oluşturulacaktır. Bu alan önünden veya gerisinden yapılan
atlayışlar geçerli sayılmayacaktır. Ölçüm ayak izine göre yapılacaktır.
11. Gülle atma mental ve otizm yıldız kızlar 3 kg erkekler 4 kg, mental ve otizm gençler de
ise kızlar 4 kg, erkekler 5 kg olacaktır, down sendromlu sporcular tüm kategorilerde bayanlar
3 kg erkekler 4 kg olacaktır.
12. 800 m yarışmasının ilk 100 m. kulvarlı olarak koşulacaktır.
13. Türkiye birinciliği yarışmalarında koşular ve atma için ayrı kura çekilir.
14. Gülle atmada yarışacak tüm sporculara 4 hak verilir. Gülle atma branşı federasyon
tarafından uygulanan teknik talimatlara ve kurallara göre yapılacaktır.
MASA TENİSİ TEKNİK AÇIKLAMALARI
15. Yarışmalar ferdi olarak yapılacaktır. Müsabakaya katılan sporcu sayısı 6’ ya kadar tek
grup, 6 sporcu üzerinde ise 3’lü veya 4’lü grup şeklinde yapılacaktır. Grup yarışmaları
tamamlandıktan sonra eleme sistemine geçilecektir.
16. Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır.
17. Yarışmalarda beyaz top kullanılacağından dolayı, forma, etek veya şortun ana rengi,
formanın yaka ve kolları dışında, kullanılan topun renginden farklı olacaktır.
18. Yarışmalarda uluslar arası masa tenisi oyun kuralları geçerlidir. Raketler ITTF onaylı
olacaktır.
YÜZME TEKNİK AÇIKLAMALARI
19. Yüzme yarışmaları ferdi olarak yapılacaktır.
20. Yıldızlar ve gençler kategorilerinde sporcular bir günde en çok 2 mesafede yarışabilir
(Seans sayısı dikkate alınmaz). Yarışma süresince ise en fazla 4 mesafede yarışabilirler.
21. Yıldızlar ve gençler Türkiye birinciliği yarışma programı, mesafe ve stilleri
1. GÜN SABAH SEANSI
50M KURBAĞALAMA KIZ - ERKEK
100M SERBEST
KIZ - ERKEK
1. GÜN AKŞAM SEANSI
50M KELEBEK
KIZ - ERKEK
100M SIRTÜSTÜ
KIZ - ERKEK
200M KARIŞIK
KIZ - ERKEK

2. GÜN SABAH SEANSI
50M SIRTÜSTÜ
KIZ - ERKEK
100M KELEBEK
KIZ - ERKEK
2. GÜN AKŞAM SEANSI
50M SERBEST
KIZ - ERKEK
100M KURBAĞALAMA
KIZ - ERKEK
200M SERBEST
KIZ - ERKEK
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