2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI
OKUL SPOR FAALĠYETLERĠ
ĠġĠTME ENGELLĠ SPORLARI BRANġ TALĠMATI
1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri
Dairesi BaĢkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon
branĢ müsabaka Kurallarına uygun olarak yapılacaktır.
2. YarıĢmalar;
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde mahalli ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız
ve erkek takım/sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır.
b) Mahalli yarıĢmalar, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
c) Türkiye Birinciliği yarıĢma duyuruları ve katılımcı listeleri, Daire BaĢkanlığınca
https://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.
ç) Ulusal müsabakalara (Türkiye Birinciliği) katılmaya hak kazanan ferdi sporcuların
mahalli müsabakalarda yer almıĢ olmaları gerekmektedir.
d) Türkiye Birinciliği müsabakaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan
takım ve sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taĢıması gerektiğinden;
antrenör ve beden eğitimi öğretmenlerince takım ve sporcu seçiminde, Türkiye Okul
Sporları Federasyonu resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF
bültenlerinin dikkate alınması ve sporcuların branĢında Türkiye Birinciliği
müsabakalarında yer alması gerekmektedir. Aksi takdirde kriterleri taĢımayan takım ve
sporcular, ilgili komisyon tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Kategori ve Doğum tarihleri:
BRANġI
KATEGORĠSĠ

Yıldızlar

Gençler

AtletizmBasketbolFutbolMasa TenisiVoleybolTenisBadminton
AtletizmBasketbolFutbolMasa TenisiVoleybolTenisBadminton

DOĞUM
TARĠHLERĠ

YAġ ARALIĞI
(2018 yılı
itibariyle)

Ortaokul

Mahalli/
Ulusal

01.09.2002-20032004-2005-20062007-2008

10-15 yaĢ

Lise

Mahalli/
Ulusal

1999-2000-20012002-2003-2004

14-19 yaĢ

EĞĠTĠM
STATÜSÜ
KADEMESĠ

Gençler (A)

GüreĢ

Lise

Mahalli/
Ulusal

2000-2001-2002

16-17-18 yaĢ

Gençler (B)

GüreĢ

Lise

Mahalli/
Ulusal

2003-2004

14-15 yaĢ
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a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler baĢlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince, sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak baĢvuruların kabul
edilmesi kaydıyla;
 2009 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla yıldızlar
kategorisine terfi ettirilebilir.
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim
görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarıĢmalara
katılabilirler.
 Terfiler; 1 (bir) yaĢ ile sınırlıdır.
 Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branĢında alt kategorideki okullar
arası yarıĢmalara katılamaz.
4. Kafile ĠĢlemleri ve Mali Hususlar;
a) Mahalli ve Türkiye Birinciliği kademelerinde müsabakalara katılacak olan okul
takımları;
Atletizm branĢında;
 Yıldızlar kategorisinde; kızlarda en fazla 8 (sekiz), erkeklerde en fazla 9 (dokuz)
sporcu,
 Gençler kategorisinde; kızlarda en fazla 9 (dokuz), erkeklerde en fazla 10 (on)
sporcudan oluĢturulacaktır.
Basketbol branĢında;
 Yıldızlar ve gençler kategorisinde; en fazla 12 (oniki) sporcudan oluĢturulacaktır.
Futbol branĢında;
 Yıldızlar kategorisinde; en fazla 16 (onaltı) sporcu,
 Gençler kategorisinde; en fazla 18 (onsekiz) sporcudan oluĢturulacaktır.
Masa Tenisi branĢında;
 Yıldızlar ve gençler kategorisinde; en az 3 (üç), en fazla 4 (dört) sporcudan
oluĢturulacaktır.
Voleybol branĢında;
 Yıldızlar kategorisinde; en fazla 12 (oniki) sporcu,
 Gençler kategorisinde; en fazla 12 (oniki) sporcudan oluĢturulacaktır.
Tenis branĢında;
 Gençler ve yıldızlar kategorisinde; en az 2(iki) , en fazla 4 (dört) sporcudan
oluĢturulacaktır.
GüreĢ branĢında;
 Gençler kategorisinde; Müsabakalarda kategori ve sıkletlerde sporcu sınırlaması
yoktur.
Badminton branĢında;
 Yıldızlar ve gençler kategorisinde; en fazla toplam 8 (sekiz) sporcudan oluĢacaktır.
 (Mahalli ve Ulusal müsabakalarda, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan idareci ve
çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi müsabaka alanına giremez.)
b) Türkiye birinciliği yarıĢmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Genel Müdürlüğü Spor
Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluĢturulacaktır.
c) Ġlan edilen Türkiye birinciliği yarıĢma programlarına göre müsabakaları erken
sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen
Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılıĢ 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 ve Spor Ġl Müdürlüklerince ödenecektir.
ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci
maddesine göre iĢlem yapılır.
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d) Avans kapatma iĢlemleri, kafile baĢkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, kafile
onay belgesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.
e) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Oluru’nda; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen takım-ferdi sporcu
sayılarına istinaden oluĢturulan kafilede yer alan sporcular ile Spor Kafileleri Seyahat
Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer alamaz.
f) Türkiye birinciliği yarıĢmalarının; hava Ģartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen
tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi ilin Ġl
Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (takımların/sporcuların bağlı
bulunduğu illere gerekli yazıĢmalar yapılarak) yarıĢma tarihini takip eden günlerde
düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değiĢikliğe gidilmesi
durumlarında müsabakaya katılan iller tarafından kafile onay belgeleri güncellenerek,
tahakkuk edecek harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın
bütçesinden karĢılanacaktır.
5. Ödüller;
1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında;
a)Takım sıralamasında; Ġlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve baĢarı
belgesi,
b) Takım sıralamasında; Ġlk dört dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya ve
baĢarı belgesi,
d) Ferdi sıralamada Ġlk dört dereceyi elde eden ferdi sporculara madalya ve baĢarı belgesi
verilir.
6. Kontenjanlar;
a) Yıldızlar ve gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarıĢmalarına katılacak takım
sayıları;
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarıĢmalarında ilk dört dereceyi
elde eden takımların illeri,
 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarıĢmalarına fiilen katılan takım sayıları,
dikkate alınarak Daire BaĢkanlığınca belirlenecek ve ilan edilecektir.
7. Yetki;
a)Daire BaĢkanlığı gerekli gördüğü takdirde, branĢ açıklamalarını ve yarıĢmalara dair diğer
hususları değiĢtirmede yetkilidir.
b)Tertip komiteleri, yarıĢmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire BaĢkanlığı
tarafından yayınlanan branĢ açıklamalarını ve yarıĢmalara dair diğer hususları dikkate
alarak müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
c) YarıĢmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile
ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır.(Bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört takım
katılırsa 2-2 Ģeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.)
8. Ġtirazlar;
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluĢan
durumlara iliĢkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde
belirtilen hükümlere göre Ġl Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.
Ġtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Ġl
Müdürlüğü’nün hesabına 350,00 TL ücret yatırılır.
b) Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında; Ġl Tertip Komitesine intikal eden ve disiplin suçu
içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Ġl Tertip
Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da eklenerek bir üst yazı
ile idareci, çalıĢtırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğüne
gönderilir. Ġtirazlar, ilgili ilin Ġl Ceza Kurulunca değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan
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itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri Dairesi BaĢkanlığına ve organizasyonun
düzenlendiği ilin Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğüne gönderilir.
9. Genel Hususlar;
a) YarıĢma alanına, Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine uygun
hazırlanmıĢ kafile onay belgesinde yer alan sporcu, idareci ve çalıĢtırıcıdan baĢkasının
girmesine izin verilmeyecektir
b) ÇalıĢtırıcı ve antrenörlerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarıĢmalarına “Okul Sporları
Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmıĢ “Eğitici Kartı” ile katılmaları zorunludur.
c) ÇalıĢtırıcı ve Antrenörlerce; ferdi sporculara ait esame listelerini mahalli yarıĢmalarda,
takımlara ait esame listelerinin ise mahalli ve Türkiye birinciliği yarıĢmalarında (her
yarıĢma için ayrı ayrı olacak Ģekilde) “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden
çıkarılması ve yarıĢmada görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi
zorunludur.
ç) ÇalıĢtırıcı ve antrenörlerce sistem üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmıĢ takım
ve/veya ferdi sporcuların, Türkiye birinciliği yarıĢmalarına katılması için gerekli kafile
onay belgesi tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi”
üzerinden alınması zorunludur.
d) ÇalıĢtırıcı (antrenör) ve/veya kafile baĢkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde
ilgili branĢ açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya
katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıĢtırıcı (antrenör) ve/veya kafile
baĢkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuĢ geçerli mazeretleri olmaması
halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır.
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak
uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde
düzenlenecek okullar arası yarıĢmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden yıldızlar
kategorisinde ise 01.09.2004-2005-2006-2007 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular
iĢtirak edecektir.
f) YarıĢmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka takviminde zorunlu
haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değiĢiklik yapılmayacaktır. Fikstür değiĢikliği
yapılması halinde yarıĢmaya katılan tüm takım ve sporculara il tertip komitesi tarafından
ilan edilerek kafile baĢkanlarına bildirilecektir.
g) Sporcular; yarıĢma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır. (Mahalli ve
Türkiye Birinciliği yarıĢmaları ayrı yarıĢma olarak kabul edilir.
ğ) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin
10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre Ġl Tertip Kurulu tarafından iĢlem tesis edilir.
h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, Türkiye Birinciliği yarıĢmalarında
takımların/sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aĢağıdadır. Zorunlu
evrakları eksik olan takım/sporcular yarıĢmalara alınmayacaktır.
 Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)
 Sporcu Öğrenci Lisansı (BranĢa ait)
 Valilik Onayı (Ġl DıĢına Gidecek Kafileler Ġçin zorunludur)
 Esame Listesi (Ferdi sporcuların mahalli müsabakalarında, takımların ise mahalli ve
ulusal müsabakalarında zorunludur.)
ı) Okul takımı çalıĢtırıcısının,
 Beden eğitimi ve spor öğretmeni olması veya ilgili branĢ antrenörlüğü belgesine sahip
olması,
 Sabıka kaydının olmaması,
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ĠĢitme Engelliler müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamıĢ olması
gerekmektedir.
i) Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören sporcu öğrenciler, yaĢ ve kategorilerinde
kendi okullarını temsilen yarıĢmalara katılmak zorundadır.
Ancak sporcu öğrencilerin;
a)Okullarından takım katılımı olmaması,
b)Okullarından takım katılımın olması fakat takımda yer alamamaları,
Durumlarında okul müdürlüğünden izin almak Ģartıyla bağlı bulundukları ilde faaliyet
gösteren ve Bakanlığımızca okul spor faaliyetlerine katılması uygun görülen yaygın eğitim
kurumlarını temsilen yarıĢmalara katılabilirler.
TEKNĠK AÇIKLAMALAR
1.Yıldızlar ve gençler kategorisinde; Puanlı atletizm yarıĢmaları takım ve ferdi olarak
yapılacak olup, takım çıkaramayan okullar ferdi olarak yarıĢmalara katılabileceklerdir.
2.Yıldızlar ve gençler (kız-erkek) kategorisinde Puanlı Atletizm yarıĢma talimatı genel
kurallarına uygun olarak ekli disiplinlerde, gençler (erkek) kategorisinde GüreĢ yarıĢma
talimatı genel kurallarına uygun olarak ekli sıkletlerde (hem grekoremen hem de serbest
stilde yarıĢabilir.) , basketbol, voleybol, masa tenisi(kız-erkek), futbol (erkek) ve tenis
(kız-erkek) kategorisinde ise ilgili spor dalı yarıĢma talimatlarına uygun Ģekilde yarıĢmaları
yapılacaktır. Yıldızlarda, küçükler kategorisi yüksek atlama baĢlangıç yüksekliği;
Gençlerde ise yıldızlar kategorisi yüksek atlama baĢlangıç yükseklikleri uygulanacaktır.
3. Bir sporcu atletizm branĢı dıĢında en fazla bir branĢta yarıĢmalara katılabilecektir.
4. YarıĢmalara katılacak iĢitme engelliler okullarının dıĢında kalan okulların öğrencilerinin
iĢitme engelinin olduğunu belirten heyet raporu,(her iki kulak için en az 55 desibel iĢitme
kaybı olduğunu gösteren tam teĢekküllü devlet veya üniversite hastanelerinde alınan rapor)
(ĠĢitme Eng. Spor Fed. BranĢ müsabaka talimatları esas alınacaktır) istenilmelidir.
5. Müsabakalar esnasında iĢitme cihazı kullanılmayacaktır. Tespiti halinde ilgili sporcu
diskalifiye edilecektir.
6.Badminton branĢı için;
a) Müsabakalara 1 okul en fazla kız erkek toplam 8 sporcu ile katılabilir.
b) Müsabakalar 5 kategori Ģeklinde yapılacaktır. Tek Erkek-Tek Bayan-Çift Erkek-Çift
Bayan-KarıĢık Çiftler
c) Aynı ilin sporcuları fikstürde farklı çatallarda yer alacaktır.
d) 1 sporcu en fazla 2 kategoride oynayabilir.
e) Sayı sistemi bütün kategorilerde 21'dir.
f) 20–20 beraberlikte 2 sayı uzatılır fark iki olunca yarıĢma biter, eğer sayı 30’ a kadar
uzarsa iki fark aranmaz ve yarıĢma biter. Örnek: 29–30
g) Çiftler yarıĢmalarında servis geçtiğinde sayıya uygun alanda kalan sporcu servisi
kullanır. Yani sayı çift ise sağdaki, sayı tek ise soldaki sporcu servis kullanır. Yine her
sayı alındığında sporcular alan değiĢtirecektir.
h) Her hata sayıdır.
i) Servis atarken ayakların herhangi bir bölgesi yere temas etmek zorundadır ve önde
bulunan denge ayağı sabit kalacak ve bu ayak yerde sürünmeyecektir.
j) YarıĢmalar kazanılmıĢ 2 set üzerinden oynanır. Setlerde 11. sayıya ulaĢıldığında
teknik mola verilir. Mola süresi 60 saniyedir. Bu mola da su ve taktik alınır.
k) Setler arasındaki dinlenme iki dakikadır. Bu süre tüm setler arasında aynıdır.
l) Averaj; grup yarıĢmalarında kazanılan maçların eĢit olması durumunda ikili averajda;
iki takımın birbiri ile oynadığı maça bakılır (yenmiĢ olan takım bir üst tura çıkar). Üç
veya daha fazla takımın puanlarının eĢit olması durumunda, gruptaki tüm takımlar
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arasındaki müsabakaların averajlarına bakılır. Müsabaka averajlarının eĢitliği halinde
takımlar arasındaki "kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına; eĢitlik durumunun
devamında ise, bu takımlar arasındaki müsabakalardan elde edilen sayı averajına
bakılarak sıralama belirlenir.
m) Top oyunda iken çalıĢtırıcı taktik vermeyecektir, oyuna müdahale etmeyecektir. Oyun
durduğu herhangi bir anda antrenör kortun gerisindeki kendisine ayrılan yerden taktik
verebilir.
n) Anons yapıldıktan sonra oyuncular 5 dakika içinde sahada bulunacak. YarıĢma
öncesinde 2 dakika ısınma verilecektir. 5 dakika içinde sahada yerini almayan sporcu
mağlup olacaktır.
o) Yıpranan top hakem yetkisinde değiĢtirilir.

YILDIZLAR PUANLI ATLETĠZM YARIġMA DĠSĠPLĠNLERĠ
KIZLAR
ERKEKLER
100 m.
100 m.
300 m.
300 m.
800 m.
800 m.
Uzun Atlama
1500 m.
Yüksek Atlama
Uzun Atlama
Gülle Atma
Yüksek Atlama
Disk Atma
Gülle Atma
4x100 m. Bayrak
Disk Atma
4x100 m. Bayrak
Not: Bir atlet bayrak hariç en fazla 2 (iki) disiplinde yarıĢabilecektir.

YILDIZLAR PUANLI ATLETĠZM YARIġMA PROGRAMI
KIZLAR
ERKEKLER
1. GÜN
2. GÜN
1. GÜN
2. GÜN
100 m.
300 m.
100 m.
300 m.
800m
Gülle Atma
800m
Yüksek Atlama
Disk Atma
Uzun Atlama
Uzun Atlama
1500m.
Yüksek Atlama
4x100 metre Bayrak
Gülle Atma
Disk Atma
4x100 metre Bayrak
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GENÇLER PUANLI ATLETĠZM YARIġMA DĠSĠPLĠNLERĠ
KIZLAR

ERKEKLER

100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
Uzun Atlama
Yüksek Atlama
Gülle Atma
Disk Atma
4x100 m. Bayrak

100 m.
200 m.
400 m.
800 m.
1500 m.
Uzun Atlama
Yüksek Atlama
Gülle Atma
Disk Atma
4x100 m. Bayrak
Not: Bir atlet bayrak hariç en fazla 2 (iki) disiplinde yarıĢabilecektir.

GENÇLER PUANLI ATLETĠZM YARIġMA PROGRAMI
KIZLAR
ERKEKLER
1. GÜN
2. GÜN
1. GÜN
2. GÜN
100 m.
200 m.
100 m.
200 m.
400 m
800 m.
400 m.
800 m.
Disk Atma
Gülle Atma
1500 m.
Yüksek Atlama
Uzun Atlama
Disk Atma
Yüksek Atlama
Uzun Atlama
4x100 metre Bayrak
4x100 m. Bayrak
Gülle Atma

GENÇLER (A) GÜREġ (ERKEK )MÜSABAKALARI SIKLETLERĠ
SERBEST
GREKOROMEN
(42-46) kg.
(42-46) kg.
50 kg.
50 kg.
55 kg
55 kg
60 kg
60 kg
66 kg
66 kg
74 kg
74 kg
84 kg
84 kg
96 kg
96 kg
(96-120) kg
(96-120) kg
Not: Tartıda 1 kg. tolerans vardır.
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GENÇLER (B) GÜREġ (ERKEK )MÜSABAKALARI SIKLETLERĠ
SERBEST
GREKOROMEN
(39-42) kg.
(39-42) kg.
46 kg.
46 kg.
50 kg
50 kg
54 kg
54 kg
58 kg
58 kg
63 kg
63 kg
69 kg
69 kg
76 kg
76 kg
85 kg
85 kg
(85-100) kg
(85-100) kg
Not: Tartıda 1 kg. tolerans vardır.
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