1. a) Minikler ve küçükler kategorisinde mahalli, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mahalli
ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak
yapılacaktır.
b) Mahalli yarıĢmalar, Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüklerince belirlenecek takvim
doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir.
2. Kategoriler ve Doğum tarihleri:
KATEGORĠSĠ

EĞĠTĠM
KADEMESĠ

STATÜSÜ

DOĞUM
TARĠHLERĠ

YAġ
ARALIĞI
(2018 yılı
itibariyle)

Minikler Kategorisi

Ġlkokul Kademesi

Mahalli

01.09.2008 – 20092010

8-9 yaĢ

Küçükler Kategorisi

Ortaokul Kademesi

Mahalli

2007- 2008

10-11 yaĢ

Yıldızlar Kategorisi

Ortaokul Kademesi

Mahalli/Ulusal

Gençler Kategorisi

Lise Kademesi

01.09.2004 – 20052006
2001 - 2002- 2003Mahalli/Ulusal
2004

12-13 yaĢ
14-17 yaĢ

a) Okul Spor faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler baĢlıklı 9 uncu maddesindeki hüküm
gereğince; sporcunun velisinin izni ile il tertip komitelerine yapılacak baĢvuruların kabul
edilmesi kaydıyla;
 Minikler kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler Ortaokul kademesinde
öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisinde,
 Küçükler kategorisinde yer alan 2007 doğumlu öğrenciler yıldızlar kategorisine terfi
ettirilebilir.
 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler lise kademesinde öğrenim
görmeleri kaydıyla gençler kategorisinde lisanslandırılarak okullar arası yarıĢmalara
katılabilirler.
 Terfi ettirilen sporcular, ilgili eğitim öğretim yılında branĢında alt kategorideki okullar
arası yarıĢmalara katılamaz.
 Terfiler; 1 (bir) yaĢ ile sınırlıdır.

TEKNİK AÇIKLAMALAR:
.
1. Mahalli yarıĢmalarda Türkiye Birinciliğine katılacak sporcular sıralama atıĢına göre
belirlenir.
2. Kategorilere Göre YarıĢma Türleri:
a) MİNİKLER KATEGORİSİ (mahalli): 20 m’den 80 cm hedef yüzüne 2x18=36 ok
sıralama atıĢı yapılır.
b) KÜÇÜKLER KATEGORİSİ (mahalli): 30 m’den 80 cm hedef yüzüne 2x18=36 ok
sıralama atıĢı yapılır.
c) YILDIZLAR KATEGORİSİ (MAKARALI VE OLİMPİK YAY): 30 m’den 80 cm
hedef yüzüne 6 halkalı 2x36=72 ok sıralama atıĢı ( 6 şar ok ) ve aynı mesafeden eleme
atıĢı yapılır.
d) GENÇLER KATEGORİSİ (OLİMPİK YAY): 60 m’den 122 cm hedef yüzüne
2x36=72 ok sıralama atıĢı ( 6 şar ok ) ve aynı mesafeden eleme atıĢı yapılır.
GENÇLER KATEGORİSİ (MAKARALI YAY): 50 m’den 80 cm (6 halkalı) hedef
yüzüne 2x36=72 ok sıralama atıĢı ( 6 şar ok ) ve aynı mesafeden eleme atıĢı yapılır.
e) MİNİKLER ve KÜÇÜKLER kategorisinde mahalli olarak OLİMPİK yaylarda
yarıĢmalar yapılır. YILDIZLAR ve GENÇLER kategorilerinde ise hem OLİMPİK
hem MAKARALI yaylarda yarıĢmalar yapılır.

