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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) Minikler (B), Minikler (A) Mahalli, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde 

Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışma aşamalarında kız okul takımları/öğrenci 

sporcular arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

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

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

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

Müdürlüğünce yayınlanacaktır.  

ç) Ferdi öğrenci sporcuların Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılabilmeleri için Mahalli 

yarışmalara fiilen katılmış olmaları gerekmektedir. 

d) Türkiye Birinciliği yarışmaları sonrası ISF faaliyetlerine katılmaya hak kazanan takım 

ve öğrenci sporcuların, ISF Bültenlerinde belirtilen kriterleri taşıması gerektiğinden; 

çalıştırıcılarca takım ve öğrenci sporcu seçiminde, Türkiye Okul Sporları Federasyonu 

resmi web sitesinde (tosf.gov.tr) tercümesi yayınlanan ISF bültenlerinin dikkate alınması 

gerekmektedir. Öğrenci sporcuların ISF kriterlerini taşımasının yanı sıra spor dalında 

öncelikle Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılması, Türkiye Birinciliğine katılan ancak 

ISF Kriterlerini taşımadığı tespit edilen öğrenci sporcuların yerine, öğrenci sporcu seçimi 

yapılırken Mahalli yarışmalarda yer almış olması şartı aranır. Aksi takdirde kriterleri 

taşımayan takım ve öğrenci sporcular değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

2. Kategoriler ve Doğum Tarihleri: 

 

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

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile;  

 Minikler A kategorisinde yer alan 2010 doğumlu öğrenciler, Ortaokul kademesinde 

öğrenim görmeleri kaydıyla Küçükler kategorisine, 

Kategorisi 
Eğitim 

Kademesi 

Yarışma 

Aşaması 

Doğum 

Tarihleri 

Yaş Aralığı 

(2019 Yılı 

Ġtibariyle) 

Minikler (B) Ġlkokul Mahalli 
2012-2013 

31.03.2014 
5-7 yaş 

Minikler (A) Ġlkokul Mahalli 
01.09.2009-

2010-2011 
8-9 yaş 

Küçükler Ortaokul Mahalli/Ulusal 2008-2009 10-11 yaş 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli /Ulusal 
01.09.2005-

2006-2007 
12-13 yaş 

Gençler Lise Mahalli /Ulusal 
2002-2003-

2004-2005 
14- 17 yaş 



2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Okul Spor Faaliyetleri 

Ritmik Cimnastik 

Spor Dalı Uygulama Esasları 
 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2019 tarihli ve 1290041 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. 
 Sayfa 2 

 Küçükler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler Yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, Lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla Gençler kategorisinde 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 esaslarında belirtilen kategori ve yaş aralığında 

bulunmaları koşuluyla ferdi olarak lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına 

katılabilirler. 

3. Kafile Ġşlemleri ve Mali Hususlar: 

a) Yarışmalara katılacak olan okul takımları; 

 Minikler B, Minikler A, Küçükler ve Yıldızlar kategorileri; en fazla 4 (2 asil + 2 

yedek ) öğrenci sporcu, 

 Gençler kategorisinde; en fazla 3 (üç), (2 asil + 1 yedek)  öğrenci sporcudan 

oluşturulacaktır. 

c) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez. 

d) Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.  

ç) Ġlan edilen Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre yarışmaları erken sonuçlanan 

veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor 

Ġl 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 Ġl 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 Ġl Tertip 

Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (takımların/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. 
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4. Ödüller: 
1) Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;  

a)Takım sıralamasında;  Ġlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı 

belgesi, 

b) Takım sıralamasında;  Ġlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına 

madalya ve başarı belgesi,  

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

belgesi verilir. 

5. Kontenjanlar: 
a) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Türkiye Birinciliği yarışmalarına 

katılacak takım sayıları;  

 Bir önceki eğitim 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 Ġl Tertip Komitelerine yazılı olarak bildiren okul takımlarının yerine, 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda Mahalli 

sıralamanın bir altında yer alan okul takımı, Ġl Tertip Komitesine yarışmalara katılmak 

için başvuruda bulunabilir. Başvurunun Ulusal yarışma tarihinden en az üç iş günü 

öncesinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğe Ġl Tertip Komitesi kararıyla bildirilmesi ve 

uygun görülmesi halinde söz konusu takım yarışmalara katılabilir. Bildirim yapmayan 

illerin okul takımları ilgili yarışmalara katılmazlar. 
  

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 Ġşlemleri ve Ġtirazlar: 

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 Ġl Spor Disiplin Kuruluna aittir. 

c) Ġtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği‟nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere 

göre Ġl Tertip Komitesine yapılır. Ġtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için 

organizasyonu düzenleyen Gençlik ve Spor Ġl Müdürlüğü‟nün hesabına 400,00 TL ücret 

yatırılır ya da Ġl tertip komitesine tutanak karşılığı elden verilir.  

d) Ġtirazlara yönelik Ġl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 
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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, ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına „„Spor Bilgi 

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

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında Esame 

Listelerinin „Spor Bilgi Sistemi‟ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya Ġl 

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 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 2008-2009-2010 (Ġlkokul Kademesi), 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 Ġl Tertip 

Komitesi tarafından bildirilecektir. 

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri 

Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen hususlara göre Ġl Tertip Komitesi tarafından 

işlem tesis edilir.    

ğ) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların/ 

öğrenci sporcuların 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 (Ġl dışına gidecek kafileler için zorunludur.) 

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

      h) Çalıştırıcının 

 Ġlgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

 

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

okullarını temsilen yarışmalara katılmak zorundadır. 

Ancak öğrenci sporcuların; 

a) Kendi okullarından takım ve/veya ferdi katılımın olmaması 



2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Okul Spor Faaliyetleri 

Ritmik Cimnastik 

Spor Dalı Uygulama Esasları 
 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2019 tarihli ve 1290041 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. 
 Sayfa 5 

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

yer alamamaları, 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.  

 

10. ISF(Gymnasiade) ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir. 

 

 

TEKNĠK AÇIKLAMALAR 

 
Ulusal müsabakalarda, teknik eleman görevlendirmek ve malzeme temini ilgili branş 

federasyonunca yapılacaktır. Nakliye ve personel görevlendirme ücretleri ilgili branş 

federasyonu tarafından karşılanacaktır. 

 
 

1.  a) Yarışmalar okul takımları arasında yapılır. 

b) Takım çıkaramayan okulların ferdi öğrenci sporcuları yarışmalara katılabilirler. 

 c) Yarışmalara takım olarak katılan okulların; ilgili kategori ve cinsiyette illere verilen 

takım kontenjanlarına göre bir üst kademedeki yarışmalara katılım hakkı elde edememesi 

halinde; katılım hakkı elde edemeyen okul takım veya takımlarında yer alan öğrenci 

sporcular ile yarışmalara ferdi olarak katılan öğrenci sporculardan oluşan ferdi final 

sıralamasına göre belirlenen kontenjan dahilinde bir üst kademedeki yarışmalara katılım 

hakkı elde ederler. 

 d) Mahalli yarışmalara takım halinde katılan okullar tecrübe kazanmasını istedikleri 

öğrenci sporcularını yarışmalara tasnif dışı olarak dahil edebilirler. Bu öğrenci sporcular 

sıralamaya ve ödüllendirmeye dahil edilmeyecek bir üst kademedeki yarışmalara ferdi 

olarak çağırılmayacaktır. Takım adına veya tasnif dışı olarak yarışacak öğrenci sporcuların 

listesini teknik toplantıda ibraz edilmesi zorunludur. 

 

MĠNĠKLER KATEGORĠSĠ 

(2012-2013-2014 DOĞUMLU ÖĞRENCĠ SPORCULAR) 

MĠNĠKLER SERBEST SERĠ 

D 1-2: 

 En az 3 Vücut Zorluğu olmalıdır. (1 sıçrama, 1 denge, 1 rotasyon) 

 Doğru bir şekilde uygulanmış en yüksek değere sahip 6 Vücut Zorluğu geçerlidir. 

 En az 2 Dans adımı olmalıdır.  

 Eğer 3‟ten az BD varsa, kesinti = 0,30  

 Eğer her vücut grubundan en az 1 BD yoksa, kesinti = 0,30 her vücut grubu için 

 Eğer en az 2 adet S yoksa, kesinti = 0,30 
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SONUÇ NOTUNUN HESAPLANMASI:  

D: D 1-2: SINIRSIZ 

E: 10.00 – (E1-2 kesintileri + E 3-6 kesintileri) 

D + E = SONUÇ NOTU 

MĠNĠKLER ALETLĠ SERĠ 

D 1-2:  

 En az 3 Vücut Zorluğu olmalıdır. (1 sıçrama, 1 denge, 1 rotasyon) 

 Doğru bir şekilde uygulanmış en yüksek değere sahip 6 Vücut Zorluğu geçerlidir. 

 En az 2 Dans adımı olmalıdır.  

 Eğer 3‟ten az BD varsa, kesinti = 0,30  

 Eğer her vücut grubundan en az 1 BD yoksa, kesinti = 0,30 her vücut grubu için 

 Eğer en az 2 adet S yoksa, kesinti = 0,30 

 

D 3-4:  

 En az 1 R olmalıdır. En fazla 4 R sayılır. (KRONOLOJĠK) 

 AD‟lerde en az/en çok sınırı yoktur. 

 Eğer en az 1 R yoksa, kesinti = 0,30  

 

SONUÇ NOTUNUN HESAPLANMASI:  

D: D 1-2 + D 3-4: SINIRSIZ 

E: 10.00 – (E1-2 kesintileri + E 3-6 kesintileri) 

D + E = SONUÇ NOTU 

KÜÇÜKLER KATEGORĠSĠ 

(2010-2011 DOĞUMLU ÖĞRENCĠ SPORCULAR) 

KÜÇÜKLER SERBEST SERĠ 

 

D 1-2: 

 En az 3 Vücut Zorluğu olmalıdır. (1 sıçrama, 1 denge, 1 rotasyon) 

 Doğru bir şekilde uygulanmış en yüksek değere sahip 7 Vücut Zorluğu geçerlidir. 

 En az 2 Dans adımı olmalıdır.  

 Eğer 3‟ten az BD varsa, kesinti = 0,30  

 Eğer her vücut grubundan en az 1 BD yoksa, kesinti = 0,30 her vücut grubu için 



2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı 

Okul Spor Faaliyetleri 

Ritmik Cimnastik 

Spor Dalı Uygulama Esasları 
 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 08.11.2019 tarihli ve 1290041 sayılı oluru ile yayınlanmıştır. 
 Sayfa 7 

 Eğer en az 2 adet S yoksa, kesinti = 0,30 

 

SONUÇ NOTUNUN HESAPLANMASI:  

D: D 1-2: SINIRSIZ 

E: 10.00 – (E1-2 kesintileri + E 3-6 kesintileri) 

D + E = SONUÇ NOTU 

 

KÜÇÜKLER ALETLĠ SERĠ 

 

GENÇLER KATEGORĠSĠ FIG KURALLARI GEÇERLĠDĠR. 

 

YILDIZLAR KATEGORĠSĠ 

(2008-2009 DOĞUMLU ÖĞRENCĠ SPORCULAR) 

 

GENÇLER KATEGORĠSĠ FIG KURALLARI GEÇERLĠDĠR. 

 

YILDIZLAR GRUP ALETLĠ SERĠ 

(Kontenjan: 5) 

 

GENÇLER KATEGORĠSĠ FIG KURALLARI GEÇERLĠDĠR. 

NOT:  

 Vücut Dalgaları dans adımları içinde veya izole olarak kullanılabilir.  

 Zorluklar tablosunda belirtilen dalgalar BD olarak kullanılabilir.  

(CoP sf 41 Zorluk #20, sf 45 Zorluk #4) 

 Diğer dalgaların D notunda her hangi bir puan karşılığı yoktur.  

 En az 2 vücut dalgası olmaması kesintisi FIG kurallarında da olduğu gibi E 1-2 hakemi 

tarafından uygulanır. Kesinti = 0,20 
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NOT:  

 Dans adımlarının içinde rotasyonlu pre-akrobatik elementlerinin kullanımına izin 

verilmez. 

 Pre-akrobatik elementler: 

 Parande versiyonları 

 Çember versiyonları 

 Köprü geçiş versiyonları 

 Takla versiyonları 

 Dive-split leap 

 Omuzdan balık geçişler 

 Pre-akrobatik olmayan elementlere örnekler: 

 Chaine, Tour pike vb rotasyonel elementler 

 Kalçada yuvarlanmalar 

 Sekerek dönüşler 

 Diz üstü veya vücudun farklı bölümlerinde koreografik dönüşler 

 Vb. 

( Miniklig, Küçük, Yılıdz ) 

 

KÜÇÜKLER  

2020 serbest / çember 

2021 serbest / top 

2022 serbest / çember 

2023 serbst / top 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minikler  

2020 serbest / çember 

2021 serbest / top 

2022 serbest / çember 

2023 serbest / top 

Yıldızlar   

2020 top / labut 

2021 top / labut 

2022 çember / kurdele 

2023 çember / kurdele 
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