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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) Goalball spor dalında; yıldızlar kategorisinde Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışma 

aşamalarında, kız-erkek takımlar arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır, 

 Satranç ve yüzme spor dalında; yıldızlar ve gençler kategorilerinde mahalli ve Türkiye 

birinciliği yarışma aşamalarında kız-erkek öğrenci 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, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce yayınlanacaktır. 

  ç) Öğrenci sporcuların Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılabilmeleri için mahalli yarışmalara 

fiilen katılmış olmaları gerekmektedir. 

2. Kategori ve Doğum tarihleri: 

 

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

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile; 

 2010 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla             

yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 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. 

 

b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif 

öğrenciler, spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında 

bulunmaları koşulu ile ferdi olarak lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına 

katılabilirler. 

3. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar; 

a) Yarışmalara katılacak olan okul takımları;  

 Yıldızlar kategorisinde; en az 4 (dört) en fazla 6 (altı) öğrenci sporcudan 

oluşturulacaktır. 

Kategorisi 

Eğitim ve 

Öğretim 

Kademesi 

Yarışma 

Aşaması 
Doğum Tarihleri 

Yaş Aralığı 

(2019 Yılı 

İtibariyle) 

Yıldızlar  Ortaokul Mahalli /Ulusal 

01.09.2004-2005-

2006-2007-2008-

2009 

10-14 yaş 

Gençler  Lise Mahalli /Ulusal 

1999-2000-2001-

2002-2003-2004-

2005 

14- 20 yaş 
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 b) Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez. 

     c) Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

ç) İlan edilen Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre yarışmaları erken sonuçlanan 

veya tamamlanan kafilenin yasal  harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor İl 

Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesi ” Genel Hususlar başlıklı 7. maddenin 8. 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 sayılarına istinaden oluşturulan kafilede yer alan öğrenci sporcular ile “Spor 

Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yer 

alamaz. 

g) 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, (öğrenci sporcuların 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,   

c) Ferdi sıralamada İlk dört dereceyi elde eden ferdi öğrenci sporculara madalya ve başarı 

belgesi verilir. 

5. Kontenjanlar: 

a) Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak takım ve 

öğrenci sporcu sayıları; 

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

elde eden öğrenci sporcuların 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 öğrenci sporcuların yerine, Spor 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda mahalli sıralamanın bir 

altında yer alan öğrenci sporcu, 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 öğrenci sporcu yarışmalara katılabilir. Bildirim yapmayan illerin öğrenci sporcuları 

ilgili yarışmalara katılmazlar. 
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6. Yetki: 

 a) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, yarışmalara dair tüm 

hususları değiştirmede yetkilidir. 

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. 

 

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, 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. 

d) 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)Çalıştırıcıların ve idarecilerin; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarına “Spor Bilgi 

Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli ve Türkiye birinciliği yarışmalarında Esame Listelerini 

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

Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

ç) Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin “Spor Bilgi 

Sistemi” üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.sgm.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 öğrenci sporcular yarışmalara 

alınmayacaktır. 

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

uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında ülkemizde 

düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, yıldızlar 

kategorisinde 2005-2006-2007-2008(ortaokul kademesi) doğumlu 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 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 ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci 

sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik 

olan 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; 

     İlgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

9.Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sporcular, yaş ve kategorilerinde kendi 

okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. 

Ancak öğrenci sporcuların; 

a) Kendi okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması 

b)  Okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olması, fakat takımda ve/veya ferdi 

katılımda yer almamaları 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. 

 

 

 

Teknik Açıklamalar: 
 

Goalball Spor Dalı Açıklamaları: 

 

1. Sadece yıldızlar kategorisinde yarışmalar yapılacaktır. 

2. Puanlama galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan, mağlubiyet 0 puan olarak değerlendirilecektir. 

3. Türkiye birinciliği yarışmalarında maç süreleri; Erkeklerde 10’ardakikalık iki devreden 20 

dakika, Bayanlarda 7’şer dakikalık iki devreden 14 dakika olacak olup; yarı final ve final 

maçları bayanlarda 10’ar dakikalık ve erkeklerde 12’şer dakikalık iki devreden  oluşacaktır. 

4. Türkiye birinciliği yarışmalarında Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Goalball 

müsabaka talimatı ve IBSA (Uluslar Arası Görme Engelliler Spor Federasyonu) Tarafından 

Yayınlanıp yürürlüğe giren 2018-2022 Yılları Arasında Uygulanacak olan İBSA Goalball 

Kuralları Geçerli Olacaktır.  

5. Takım mola sayısı 4 e çıkarılmıştır. Antrenör isterse 1. Devrede 4 molayı da kullanabilir. 

Eğer 1. devrede mola kullanılmamışsa ikinci devrede en fazla 3 tane mola kullanılabilir.  

6. Oyuncu değişikliği sayısı 4 e çıkarılmıştır. Antrenör isterse 1. Devrede 4 oyuncu değiştirme 

hakkını kullanabilir. Eğer 1. devrede Oyuncu değişikliği hakkı kullanılmamışsa ikinci 

devrede en fazla 3 tane oyuncu değiştirme yapılabilir.  

7. Top oyuncularla temas ettikten sonra oyuncuların 10 saniyeden önce topu elinden çıkartması 

ve orta çizgiyi geçirmesi gerekiyor. (eski kuralda top ile temastan sonra 10 saniye içinde top 

elden çıkarmaz ise on saniye penaltısı oluyordu şimdiki kural ile topun oyuncu ile 

temasından sonra oyuncunun topu on saniyeden önce orta çizgiyi geçecek şekilde elinden 

çıkarması gerekiyor. Aksi takdirde 10 saniye penaltısı verilecektir). 
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8. BALL OVER: Orta çizgiyi top geçerse ballover oluyordu bu kural geçerli ayrıca bunun 

yanında Ara alandan ( top oyuncu ile temas ettikten sonra sekip altı metre çizgisi ile orta 

çizgi arasında kalan kenar çizgilerinden) dışarı çıkarsa top ballover olarak 

değerlendirilecektir. 

9. Takım penaltısı olduğunda savunmayı yapacak oyuncu rakip takım antrenörü tarafından 

seçilir. (Antrenör sahadaki 3 oyuncu arasından istediğini seçebilir.)3 atış kuralı 

kaldırılmıştır. Bir oyuncu üst üste istediği kadar top atabilmektedir. 

10. Kural dışı savunma: Savunma ara alanda ve savunma alanında yapılabilir. Altı metre 

çizgisine (haybol çizgisi) kadar olan alan içerisinde oyuncular istediği yerde istediği gibi 

savunma yapabilir.  

11. Tüm öğrenci sporcular Goalball müsabakaları için gerekli kıyafet ve malzemelerle 

müsabakalara katılacaktır. (Göz maskesi (IBSA onaylı ), dizlik, dirseklik, formalar ön ve 

arka numaralı, spor ayakkabısı) 

12. Müsabakalarda bir takım, rakip takımın göz pedlerini karşılamak şartı ile maske altından 

pedle kapatılmasını isteyebilir. 

 

 

Yüzme Spor Dalı Açıklamaları: 

 

1. Türkiye birinciliği yarışmaları Bedensel Engelliler Yarışları ile birlikte yapılacaktır. 

 

2. Bir sporcu en fazla dört mesafede, bir günde ise en çok 2 mesafede yarışabilir. 

 

3. Müsabakalar, IPC Swimming ( Uluslararası Paralimpik Komite Yüzme ) kurallarına ve 

kalsifikasyonlarına ( S Grubuna ) göre yapılacaktır. 

 

4. Türkiye Görme Engelliler Yüzme Birinciliği Yarışmaları  S grubu olarak 3 kategori de 

yapılacaktır. 

 

5. Kategori tanımları:  

S    : Serbest-Sırtüstü-Kelebek 

SB  : Kurbağalama 

SM : Karışık 

a) S11 kategorisi: Tamamen görmezler ışık algısına sahip olabilirler bu kategoride yarışan 

sporcular siyah, ışık geçirmeyen, opak yüzücü gözlüğü takmak zorundadırlar. Gözlükleri 

yarıştan sonra kontrol edilir. Gözlükleri ışık geçiriyorsa diskalifiye edilir. S11 grubunda 

yarışacak sporculara yardımcı olacak kişilerin (Tapper) kullanacakları aletlerin kontrolü 

teknik toplantıda yapılacaktır. Tapper ların gören kişilerden oluşması gerekmektedir.  

b) S12 kategorisi: Görme Keskinliği 20/600< ve görme açıları 5 dereceden az olanlar.  

c) S13 kategorisi: Görme keskinliği  20/600-60/600 < ve görme açıları 5-20 derece olanlar. 
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6. S grupları aşağıda belirtilen mesafelerde ve stillerde yüzerler. 

    Bayan- Erkek  S11 -S12 - S 13  50-100-200 m.  Serbest  

    Bayan- Erkek   S11 -S12 - S 13                50-100 m   Sırtüstü 

    Bayan- Erkek   S11 -S12 - S 13                50-100 m   Kelebek 

    Bayan- Erkek   SB11 -SB12 - SB 13        50-100 m.   Kurbağalama 

    Bayan- Erkek   SM11-SM12- SM 13       200 m.               Ferdi Karışık 

    Bayan- Erkek                                            4x100 m                      Serbest   Bayrak* 
* Bayrak takımları 4 kşiden oluşur ve S grubu sayılarının toplamı 49 u geçemez. Örn. S11+S13+S13+S12 

yada S12+S12+S12+S13 v.b 

 

 
 

7. Sporcuların kıyafetleri IPC Swimming kurallarına uygun olmak zorundadır.  

 

8. Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak öğrenci sporcuların göz ölçümlerinin daha 

önceden yapılmış olması gerekmektedir. 

9.  Yarışmalar doğrudan final olarak yapılacaktır. 

 

10. S grubuna göre bir yarışta yeterli sayıda sporcu olmaz ise diğer S gruplarıyla birleştirme 

yapılarak yarışlar yüzdürülebilir. 
 

11. Bayrak takım listeleri ilgili seans başlamadan önce kulüp yetkilileri tarafından müsabaka 

sekreterliğine verilecektir. Seans başladıktan sonra verilecek listeler kabul edilmez. Bir okul 

bayrak yarışlarında ikinci bir takım çıkartamaz. 

 

 

 

 

 

Satranç Spor Dalı Açıklamaları: 
 

1. Öğrenci sporcular UKD puanlarını kendileri belgelendirmek zorundadır. 

2. Okullar, “Okuliçi Satranç Yarışmaları Sonuç Bildirim Formu”nu düzenleyerek İl Tertip 

Komitelerine ilan edilen sonuç bildirim tarihine kadar ibraz etmek zorundadır. 

3. Türkiye birinciliği yarışmaları tüm kategorilerde kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere İsviçre 

Sistemine göre düzenlenecektir. 
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                                GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

………………………... 
 

GÖRME ENGELLİLER KIZ ÖĞRENCİ SPORCULAR BAŞVURU FORMU 
 

OKUL ADI    : 

İLÇESİ    : 

OKUL TEL    :  

OKUL FAX    : 

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMASINA KATILACAK KIZ ÖĞRENCİ SPORCULARA 
AİT BİLGİ FORMU 

SIRA 
NO 

ADI SOYADI 
DOĞUM 

TARİHİ VE 
YERİ 

TC KİMLİK 
NOSU 

UKD PUANI 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 
 

Okul Müdürü 

Adı ve Soyadı 
İmza-Mühür 
 

NOT:Bu formun okul müdürlüğü tarafından her kategori için ayrı ayrı 
doldurularak, ilan edilen sonuç bildirim tarihine kadar İl Tertip Komitesine ibraz 
edilmesi zorunludur. 
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                            GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

………………………... 
 

GÖRME ENGELLİLER ERKEK ÖĞRENCİ SPORCULAR BAŞVURU FORMU 
 

OKUL ADI    : 

İLÇESİ    : 

OKUL TEL    :  

OKUL FAX    : 

TÜRKİYE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMASINA KATILACAK ERKEK ÖĞRENCİ 
SPORCULARA AİT BİLGİ FORMU 

SIRA 
NO 

ADI SOYADI 
DOĞUM 

TARİHİ VE 
YERİ 

TC KİMLİK 
NOSU 

UKD PUANI 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 
 
 

Okul Müdürü 

Adı ve Soyadı 
İmza-Mühür 
 

NOT:Bu formun okul müdürlüğü tarafından her kategori için ayrı ayrı 
doldurularak, ilan edilen sonuç bildirim tarihine kadar İl Tertip Komitesine ibraz 
edilmesi zorunludur. 


