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1.  Yarışmalar; 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası Federasyon spor dalı 

yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

a) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği 

yarışma aşamalarında, kız ve erkek takımlar arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

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

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce yayınlanacaktır. 

 

2. Kategoriler ve Doğum tarihleri 

 

Kategorisi 

Eğitim ve 

Öğretim 

Kademesi 

Yarışma 

Aşaması 
Doğum 

Tarihleri 

Yaş Aralığı 

(2021 Yılı 

İtibariyle) 

Küçükler Ortaokul Mahalli /Ulusal 2010-2011 10-11 yaş 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli/Ulusal 
01.09.2007-

2008-2009 
12-13 yaş 

Gençler Lise Mahalli /Ulusal 
01.09.2003-2004-

2005-2006-2007 
14-17 yaş 

 

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm 

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile: 

 2012 doğumlu öğrenciler Ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla Küçükler 

kategorisine, 

 Küçükler kategorisinde yer alan 2010 doğumlu öğrenciler Yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, Lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla Gençler kategorisine terfi ettirilebilir 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, Eğitim ve Öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 

3. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar 

a) Yarışmalara katılacak olan okul takımları;  
• Küçükler kategorisinde; en az 10 (on), en fazla 12 (on iki) öğrenci sporcu  
• Yıldızlar kategorisinde; en az 12 (on iki), en fazla 14 (on dört) öğrenci sporcu,  
• Gençler kategorisinde; en az 14 (on dört), en fazla 16 (on altı) öğrenci sporcudan 

oluşturulacaktır. 
b) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez.  
c) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.  
ç) İlan edilen Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre yarışmaları erken 

sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve 
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Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7 nci maddenin 8 inci fıkrasında yer 

alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüklerince ödenecektir.  
d) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine göre 
işlem yapılır.  
e) Avans kapatma işlemleri, idareci tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, Mülki Amir Onayı ve 

Kafile Listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.  
f) Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen öğrenci 

sporcu sayısına istinaden oluşturulan kafilede yer alan öğrenci sporcular ile “Spor Kafileleri 
Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer alamaz.  
g) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile belirlenen 

tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; yarışmalar, ev sahibi ilin İl Tertip 

Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı bulunduğu illerle gerekli yazışmalar 

yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz konusu nedenlerle; yarışma 

tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında yarışmaya katılan iller tarafından Mülki Amir 

Onayı ve Kafile Listesi güncellenerek, tahakkuk edecek harcırahlar, yarışmaya eklenen süreler 

dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden karşılanacaktır. 

 

4. Ödüller  
1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;  
a) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi,  
b) Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına madalya ve 
başarı belgesi verilir.  
2) Grup yarışmalarında;  
a) Takım sıralamasında; bir üst aşamadaki yarışmalara katılma hakkı elde eden takımlara ve 
öğrenci sporcularına başarı belgesi ile madalya verilir. 

 

5. Kontenjanlar  
a) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Grup yarışmalarına katılacak takım sayıları;  
• Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılının, Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi 
elde eden takımların illeri,  
• Bir önceki Eğitim ve Öğretim yılında, ilgili spor dalı ve kategorisinde Okul Sporlarındaki 
lisanslı öğrenci sporcu sayısı, dikkate alınarak Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek 
ve ilan edilecektir. Mahalli yarışmalar sonucunda bir üst aşamadaki yarışmalara 
katılamayacaklarını geçerli mazeretleriyle İl Tertip Komitelerine yazılı olarak bildiren okul 
takımlarının yerine, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda 
Mahalli sıralamanın bir altında yer alan okul takımı, İl Tertip Komitesine yarışmalara katılmak 
için başvuruda bulunabilir. Başvurunun Ulusal yarışma tarihinden en az üç iş günü öncesinde Spor 
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İl Tertip Komitesi kararıyla bildirilmesi ve uygun görülmesi 
halinde söz konusu takım yarışmalara katılabilir. Bildirim yapmayan illerin okul takımları ilgili 
yarışmalara katılamazlar.   
b) KKTC okul takımları, direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır. 
 
6. Yetki  
a) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, yarışmalara dair tüm hususları 
değiştirmede yetkilidir.  
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b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan spor dalı açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları 

dikkate alarak yarışma 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.) 

 

7. Disiplin İşlemleri ve İtirazlar  
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve 

davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak 

işlem tesis edilir.  
b) Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde, 

“Spor Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın düzenlendiği 

ilin İl Spor Disiplin Kuruluna aittir.  
c) İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre İl 

Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün hesabına 400,00 TL ücret yatırılır ya da İl Tertip Komitesine 

tutanak karşılığı elden verilir.  
ç) İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 

 

8. Genel Hususlar  
a) Yarışma alanına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine 

uygun hazırlanmış Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde yer alan öğrenci sporcu, idareci ve 

çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.  
b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi 
Sistemi’’ üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  
c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerinin 

‘‘Spor Bilgi Sistemi’’ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi 

yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur.  
ç) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin ‘Spor 
Bilgi Sistemi’ üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  
d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı 

açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. 

Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin Tertip Komitesine yazılı olarak 

sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular yarışmalara 

alınmayacaktır.  
e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Eğitim ve Öğretim sistemi 5+3+4 olarak uygulanmaktadır. 
Bu nedenle, içinde bulunulan Eğitim ve Öğretim yılında ülkemizde düzenlenecek okullar arası 
yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden Küçükler kategorisinde 2010-2011-2012 
(İlkokul Kademesi), Yıldızlar kategorisinde 01.09.2007-2008-2009-2010 (Ortaokul Kademesi) 
doğumlu öğrenci sporcular iştirak edecektir.  
f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu haller ve 

tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği yapılması 

halinde; söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip Komitesi tarafından 

bildirilecektir.  
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g) Öğrenci Sporcular; yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır. (Mahalli, 

Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmaları ayrı yarışma olarak kabul edilir.)  
ğ) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 16. 

maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.  
h) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların 

yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan 

takım/öğrenci sporcu yarışmalara alınmayacaktır.  
• T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur)  
• Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  
• Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.)  
• Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

ı) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

  
Teknik Açıklamalar 

1. Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli ve Grup yarışmalarında müsabakanın 
beraberlikle sonuçlanması halinde uzatma yapılmayacak doğrudan Shoot-Out atışlarına 
geçilecektir. 
2.  a) Türkiye Birinciliği yarışmalarının Gruplarında; yapılan maçlarda uzatma yapılmayacak 
doğrudan Shoot-Out atışlarına geçilecektir. Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan Shoot-Out 
atışlarındaki goller averaja dahil edilmez. 

b) Türkiye Birinciliği Grup aşamasında gruplarından çıkan takımların çapraz 

eşleşmelerinde ve final sıralama maçlarında; yarışmadaki eşitlik bozulmaması halinde 

Küçüklerde 2x2 toplam 4 dakika, Yıldızlarda 2x3 toplam 6 dakika, Gençlerde 2x5 toplam 10 

dakika uzatma periyotu oynanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde Shoot-Out atışları THF yarışma 

kurallarına göre uygulanır. 

3. Yarışmalar Sonunda İki Takım Eşit Puana Sahip Olurlar İse;  
a) İlk olarak öncelik, her iki takımın kendileri aralarında yaptıkları yarışmalardaki puan 
üstünlüğüne bakılır.  
b)  İki takım arasında kendi aralarında oynadıkları yarışmadan sonra puan eşitliği var ise, (yarışma 

beraberlikle sonuçlanmış ise) kendi aralarında yaptıkları yarışmadan sonra Shoot-Out atışları 

sonucunda, kazanan takım sıralamada üstte yer alır.   
4. Yarışmalar Sonunda İkiden Fazla Takım Eşit Puana Sahip Olurlar İse;  
a) İlk olarak, bu takımların birbirleriyle oynadıkları yarışma sonuçlarına göre yapılan puan cetveli 

ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan 

sonuçlarına tekrar bakılmaz.)  
b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.  
c) Kendi aralarındaki yarışmalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki yarışmalardaki atılan ve 

yenen gol olarak en fazla farka, yani gol averajına bakılır. (Müsabaka sonucunda takımların 

kullandıkları Shoot Out averaja dahil edilmez.) 

ç) Kendi aralarındaki yarışmalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki yarışmalardaki atılan ve 

yenen gol olarak en fazla farka, yani gol averajına bakılır.  
d) Kendi aralarındaki yarışmalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puan cetvelindeki 
gol averajına bakılır.  
e) Eğer hala genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise, genel puan cetvelindeki daha fazla gol atan 
takım üstün sayılır.  
f) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün 
sayılır.  
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g) Bütün bu şartlara rağmen, eşitliğin devam etmesi halinde İl Tertip Komitesi inisiyatifinde 

zaman sıkıntısı yok ise belirtilen esaslara göre, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme 

usulü uygulanacak bir yarışma neticesinde, zaman sıkıntısı var ise penaltı vuruşları neticesinde 

kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.  
5. Küçükler kategorisinde yarışmalar, hokey sahası veya suni zeminli futbol sahası üzerinde 

ölçüleri belirlenmiş alanda oynanacaktır. Yarı sahada çizilecek olan saha 40 metre genişliğinde 

45-55 metre uzunluğunda olacaktır.  

6. Yıldızlar kategorisinde yarışmalar, hokey sahası veya suni zeminli futbol sahası üzerinde 

ölçüleri belirlenmiş yarı sahada çizilecek olan saha 40-45 metre genişliğinde 45-55 metre 

uzunluğunda olacaktır. 

a) Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde saha nizami sahada var olan 23 metre çizgisi, kaleye olan 

uzaklığı saha ölçülerine göre uyarlanarak 15 metre çizgisi olacak şekilde çizilecektir.  

b) Korner atışı; topun arka çizgiyi terk ettiği hizadan uyarlanan 13 metre çizgisi üzerini alınarak 

kullanılacaktır.   
c) Penaltı atış noktası kaleden 6.40 metre ileride olacaktır.  
ç) Penaltı korner kullanım çizgisi aut çizgisine paralel 6.40 metre uzaklıkta olacaktır. 

 

Küçükler ve Yıldızlar Kategorisi Oyun Alanı ve Saha Çizgileri  

 

 
 

Gençler Kategorisi Oyun Alanı ve Saha Çizgileri  

 

 
 
7. Saha: Gençler kategorisinde yarışmalar Hokey sahası veya suni zeminli futbol sahası üzerinde 

uluslararası ölçülerde çizilecek alanda oynanacaktır.  
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8. TOP ve STİCK: Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, nizami açık alan hokey stick 

ve topu kullanılacaktır.  
9. Kale Ölçüleri: Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, uluslararası ölçülerde açık alan 

kalesi kullanılacaktır.  
10. Kadro, Oyuncu Ve Oyuncu Değişikliği:  
a) Küçükler kategorisinde; takımlar sahaya en az 10 (on) en fazla 12 (oniki) oyuncu ile çıkmak 
zorundadır. Takımlar 6 (altı) oyuncu ve 1 (bir) kaleciden oluşur.  
b) Yıldızlar kategorisinde; takımlar sahaya en az 12 (oniki) en fazla 14 (ondört) oyuncu ile 
çıkmak zorundadır. Takımlar 7 (yedi) oyuncu ve 1 (bir) kaleciden oluşur.  
c) Gençler kategorisinde; takımlar sahaya en az 14 (ondört) en fazla 16 (onaltı) oyuncu ile 

çıkmak zorundadır. Takımlar 10 (on) oyuncu ve 1 (bir) kaleciden oluşur.  
ç)    Hükmen mağlup sayılan takımların puanlaması THF yarışma kurallarına göre yapılacaktır.  
d) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, oyuncu değişiklik sınırlaması 
bulunmamaktadır. Oyuncu değişiklikleri çalıştırıcı tarafından orta alandan masa hakemi 
gözetiminde yapılır.  
11. Oyuncu Giysi Ve Gereçleri: Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, kaleciler her iki 

takımın forma renklerinden farklı renklerde kaleci kazağı kullanmak zorundadır. Ayrıca 

kalecilerin koruyucu ekipmanlarının (kask, göğüs koruyucu, kaleci şortu, kaleci tekmeliği, kaleci 

ayakkabısı, kuki, el petleri ve stick) eksiksiz olması zorunludur. Bunun dışında tüm oyuncuların 

tekmelik, stick ve spor dalına uygun spor ayakkabısı (vidalı krampon, çivili ayakkabı vs. hariç) 

kullanması zorunludur. Eldiven ve dişlik kullanılması tavsiye edilir. Zorunlu malzemelerde 

eksiklik olması halinde kaleci veya öğrenci sporcular oyuna dahil edilmezler. 

12. Hakemler: Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde, Mahalli yarışmaları 2 orta, 2 masa 
hakemi ve 1 Başhakem, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarını ise 2 orta, 3 masa hakemi ve 1 
Başhakem yönetecektir.  
13. Kart Cezaları:  
Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde; yeşil kart gören oyuncu 1 dakika, sarı kart gören oyuncu 

2 dakika veya hakem tarafından uygun görülen süre cezası, kırmızı kart gören oyuncuya ise 

oyundan ihraç cezası uygulanacaktır.  
Gençler kategorisinde; yeşil kart gören oyuncu 2 dakika, sarı kart gören oyuncu 5 dakika veya 

hakem tarafından uygun görülen süre cezası, kırmızı kart gören oyuncuya ise oyundan ihraç cezası 

uygulanacaktır. 

14. Süre:  
a) Küçükler kategorisinde; yarışmalar 3x10 dakika üzerinden oynanacaktır. Periyot araları 

3’er dakika olarak uygulanacaktır. Periyotlarda yedek kulübeleri sabit kalır. Oyun ise her aradan 

sonra saha değişimi ile devam eder.  
b) Yıldızlar kategorisinde; yarışmalar 3x12 dakika üzerinden oynanacaktır. Periyot araları 3’er 

dakika olarak uygulanacaktır. Periyotlarda yedek kulübeleri sabit kalır. Oyun ise her aradan sonra 

saha değişimi ile devam eder.  
c) Gençler kategorisinde; yarışmalar 4x15 dakika üzerinden oynanacaktır. Periyotlar arası 2 

dakika, devre arası 5 dakika olarak uygulanacaktır. Periyotlar aralarında yedek kulübeleri ve saha 

değişikliği yapılmaz. Devre arasından sonra kulübeler sabit kalır, saha değişimi ile maç devam 

eder.   
15. Sahaya Müdahale; Küçükler ve Yıldızlar kategorisinde çalıştırıcı sadece maç öncesi veya 

periyot arasında saha kenarı, yedek kulübesi vb. yerde taktik verebilir. Çalıştırıcılar yarışma 

süresinde kulübede kendine ayrılan teknik alanı ihlal etmeden oturarak veya ayakta durarak 

abartılı olmayacak şekilde oyuna müdahale edebilir. Uyarıda bulunacağı veya taktik vereceği 
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durumda oyuncu değişikliğinde bulunarak oyuncuya aktarmak istediklerini iletir. Belirtilen 

hususların dışına çıkan çalıştırıcı ilk ihlalde hakem veya baş hakem tarafından uyarılır. İkinci kez 

ikaza rağmen ihlalde bulunmaya devam eden çalıştırıcı saha dışına gönderilir. Ayrıca saha içinde 

veya saha dışında olay çıkartan çalıştırıcı ve idareciye okul sporları yarışma talimatı 7. madde 

itirazlar bendine göre gerekli iş ve işlemler yürütülür. 
 
16. Seremoni; yarışma öncesi ve yarışma sonrası yapılması zorunludur. Yarışma öncesi ve sonrası 
yapılacak seremoniden hakemler, her iki takım çalıştırıcısı ve idarecisi sorumludur. 
17. Hokey spor dalı uygulama esaslarında belirtilmeyen hususlarda THF oyun kuralları geçerli 
olacaktır. 

 


