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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) Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma 

aşamalarında kız, erkek ve karma takımları 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  

(2019 yılı 

itibariyle) 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli /Ulusal 
01.09.2005 - 2006 

- 2007 
12-13 yaş 

 

Gençler 

 

Lise 

 

Mahalli /Ulusal 2002 - 2003 - 2004 

- 2005 

 

14- 17 yaş 

 

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

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile; 

 2008 doğumlu öğrenciler, 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.  

 

3. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar: 

a) Yarışmalara katılacak olan okul takımları;  

 Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde; Erkek ve kız takımları, ayrı ayrı olacak şekilde 

2 (iki) asil 1 (bir) yedek öğrenci sporcudan; karma takım ise 2 öğrenci sporcudan 

oluşturulacaktır. 

b) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Spor Kafileleri 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 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. 
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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) 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) 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. 

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.) 
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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.  

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) 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.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 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 Yıldızlar 

kategorisinde 01.09.2005-2006-2007-2008 (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. 

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, 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.) 
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      ı) Çalıştırıcının; 

 İlgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

 

Teknik Açıklamalar: 

 

1. Bu Spor Dalı Uygulama Esaslarında açıklaması yapılmayan oyun kuralları için Türkiye 

Curling Federasyonu “Floor Curling Oyun Kuralları” talimatı geçerlidir. 

2. Yarışmalar yeterli sayıda Floor Curling hakemi eşliğinde oynanır. 

3. Floor Curling okul yarışması 1 (bir) Floor Curling oyun seti üzerinde oynanır. Her oyun 

setinde toplam 8 (sekiz) taş ve 1 (bir) oyun alanı bulunur. Bu taşlar 2 (iki) farklı renkte 

olur. 1. Takım 4 taşa, 2. Takım diğer 4 taşa sahiptir. Floor Curling oyun seti teknik 

özellikleri, Türkiye Curling Federasyonu “Floor Curling Oyun Kuralları” talimatı “Oyun 

Alanı ve Oyun Ekipmanları – Teknik Özellikler” bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir. 

4. Takımlar maç öncesi takım listesini lisansları ile birlikte hakemlere en az 15 dk önceden 

teslim etmeleri gerekmektedir. Maç başlama saatinden 15 dk geçmesine rağmen 

yarışmaya gelmeyen takım, hakem kararıyla hükmen yenik sayılır.  

5. Oyun başlamadan önce her takım 1’er çekiç atışı yapar. Çekiç atma süresi her takım için 

30 saniyedir. Çekiç atışları sonucunda eşitlik bozulmazsa hakem para atışı ile maça 

başlayan takım seçimi yapılır. Para atışını kazanan takım çekiç hakkına sahip olur. 

6. Her Floor Curling yarışması 8 end oynanır, takımlar en az 5 end oynamak zorundadır. 8 

end sonunda en çok sayı alan takım galip gelir, 8 end sonunda eşitlik bozulmaz ise, eşitlik 

bozulana kadar 1’er end oynamaya devam edilir. 

7. Mahalli yarışmalara başvuru yapan okul ve takım sayısına göre yarışmalar eleme usulü 

ya da Grup şeklinde yapılacaktır.  

8. Her takım 1 (bir) çalıştırıcı bulundurabilir ve yarışmalar boyunca maç esnasında teknik 

taktik veremez. Çalıştırıcılar, hakemlerin belirttiği çalıştırıcı oturma yerinde otururlar ve 

takım molası ile teknik molalar hariç oyuna sözlü veya işaretsel olarak hiçbir şekilde 

müdahale edemezler. Müdahalede bulunan çalıştırıcıya hakem tarafından ilk uyarı 

verilir. İhlalin tekrarı olursa çalıştırıcı, hakem tarafından oyun alanı dışarısına alınır.  

9. Her yarışma 8 end oynanır. Takımlar en az 5 end oynanmak zorundadır. 5 end öncesi 

oyundan çekilen takım o maçı hükmen 2 – 0 kaybeder ve bir sonraki maçında çekiç 

hakkını rakip takıma verir. İlk end’i kazanan takım, ikinci end ilk atışı yapar. Tüm 

end’ler oynandıktan sonra eşitlik bozulmadığı takdirde eşitlik bozulana kadar 1 end 

oynamaya devam eder.   4. end sonunda 2 dk. teknik mola arası verilir. Her takımın maç 

içerisinde istediği zaman kullanmak üzere 1 mola hakkı vardır. Takım mola süresi 1 

dakikadır. Süreler hakem tarafından tutulur ve takımların çalıştırıcılarının oyun alanına 

gelmesi ile süre başlar. Mola süresinin bitimine 10 saniye kala takım uyarılır. Zorunlu 

sebeplerde mola süresi hakem tarafından arttırılabilir.  

10. Yarışmalarda süre tutulmaz. Bilerek oyunun geciktirildiği durumlarda; hakem uyarısının 

ardından oyunu geciktiren takım öğrenci sporcusu 30 saniye içerisinde taş atışını 

yapmalıdır. Buna rağmen taşı atmadığı hakem tarafından tespit edilen öğrenci sporcunun 

o taşı atmasına izin verilir, taş atışı gerçekleştikten sonra atılan taş rakip takım lehine bir 

pozisyonda durmuş ise taş oyunda sayılır. Şayet taş rakip takım aleyhine bir pozisyonda 

yer almış ise o taş hakem tarafından oyundan çıkartılır.  

11. Bir oyunun sonucu, oyundan önce belirlenen Endler tamamlandığında puan çokluğuna 

göre belirlenir ya da oynanması gereken minimum End sayısı oynandıktan sonra, bir 

takım rakibinin galibiyetini kabullendiğinde veya bir takım aritmetik olarak yenildiğinde 

belirlenmiş olur. Bir takım aritmetik olarak yenildiğinde oynanan Endi bitirebilir, yeni 

bir End başlatılamaz ve yarışma sona erer.  
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Bir End tamamlandığında, (tüm taşlar atıldığında) bir takım, Tee'ye (merkeze) rakibin 

herhangi bir taşından daha yakın olacak şekilde evde bulunan veya evin herhangi bir 

noktasına temas eden her taş için bir puan alır.  

Taşların merkeze yakınlığı noktasında tereddüde düşülürse takım kaptanları hakemden 

ölçüm ister. Eğer ölçüm ilave sayıları belirlemek için yapılıyorsa, sadece Tee'ye 

(merkeze) daha yakın olan taşlar sayılır.  

Bir takım ancak atış sırası kendisine geldiğinde oyundan çekilebilir. Bir takım End 

tamamlanmadan önce oyundan çekildiğinde, o endin skoru aşağıdaki yöntemlerle 

belirlenir:  

* İki takımın da henüz atmadığı taşları varsa, skorboarda o End için ''X'' konulur.  

* Takımlardan birisi tüm taşlarını atmışsa: 

a) Eğer tüm taşlarını atan takımın puan olarak sayılan taşı varsa puan verilmez. Sonucu 

belirlemek için puanlar gerekmedikçe, skorboarda o End için ''X'' konulur. 

b) Eğer tüm taşlarını atmayan takımın puan olarak sayılan taşı varsa bu puanlar verilir 

skorboarda yazılır. 

c) Eğer puan olarak sayılacak taş yoksa skorboarda ''X'' konulur. 

12. A takım oyuncusu B takımın taşına bilerek ve isteyerek atış sırasında eli veya ayağı ile 

dokunursa ya da taşa her hangi bir cisim fırlatırsa, karşı takım rakip takımın taşını 

istediği yerde konumlandırır. 

Oyun alanına ayak ile basılmamalıdır. Atış sırasında oyun alanına ayak ile basan öğrenci 

sporcunun o taşın atışına izin verilir, taş atışı gerçekleştikten sonra atılan taş rakip takım 

lehine bir pozisyonda durmuş ise taş oyunda sayılır. Şayet taş rakip takım aleyhine bir 

pozisyonda yer almış ise o taş hakem tarafından oyundan çıkartılır. 

 A takımının atışı sırasına B takımı sporcularından Curling (Floor) ruhuna aykırı olarak 

rakibinin konsantrasyonunu dağıtıcı el hareketleri ya da sözlü olarak müdahalede 

bulunduğu tespit edilen oyuncu hakem tarafından o yarışmadan ihraç edilir, o takım 

hükmen yenik sayılır. 

 Takımların atışı sırasında taşa dışarıdan müdahale olduğunda o atış tekrar edilir. 

Müdahaleyi yapan çalıştırıcı olduğu takdirde, hakem tarafından oyun alanı dışına 

gönderilir.   

 


