
DART 
NİLÜFER BELEDİYESİ 18. ULUSLARARASI 

SPOR ŞENLİKLERİ 

 

20 NİSAN- 
20 MAYIS 2019 

BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ 
  
AMAÇLARIMIZ:  
• İnsan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, çocuklarımızda bir ömür boyu uygulanacak 

bir kültür olarak anlaşılmasını/içselleştirilmesini sağlamak,  
• Çocuklarımızın sportif etkinliklerdeki fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik yönden; 

iletişim, sosyalleşme, saygı görme / gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini 
sağlamak,  

• Yetenekli gençlerimizi; ülkemizin geleneklerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, barış, kardeşlik ve 
Fair Play (iyi oyun) ilkelerine bağlı, bireyler  olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.  

• 18. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamındaki etkinliklerin;  bir oyun, eğlence ve aynı zamanda şenlikli bir 
eğitim deneyimi halinde benimseyerek yaşam biçimine dönüşmesine zemin hazırlamak. 

 
 
 
KATILMA KURALLARI : 
1-Listeler okul idaresi tarafından onaylı olacaktır. Listeler ve lisans veya sporcu kartları yarışmalardan önce 
teslim edilmesi gerekmektedir. 
2-Takımların başlarında bir görevli bulunmak zorundadır. 
3-Şenlik Katagorileri: Takımlar 2 şer sporcudan oluşacaktır. Okullarımız her katagoride en fazla5 kız 5 erkek 
takımla katılım sağlayabilirler. 
4-Dart şenliğinde kız-erkek ayrı ayrı yarışacaklardır. Madalya ve kupa tasnifi ayrı ayrı yapılacaktır.   
 
 
 
KATEGORİLER :             YAŞ GRUPLARI : 
Küçükler : Ortaokul 5. Ve 6.sınıflar                 2007-2008 
Yıldızlar   : Ortaokul 7. Ve 8. Sınıflar               2005-2006 
Gençler     :Liseler                                   2001-2002-2003-2004 
 
 
    OYUN  KURALLARI :  
1-Şenlikler çelik uçlu dart yarışma formatında yapılacaktır. 
2-Şenliklerde oyuncular okullarına ait forma veya şenlik tişörtü giyebilirler.Kot pantolon vb. giyilmeyecektir. 
3-Şenliklerde oklar organizasyon tarafından temin edilecektir. 
4-Şenlikler “sayıdan sıfır düşme” sisteminde oynanacaktır.(101-201-301-401-501.gibi). 
5-Tüm yaş gruplarında ilk dörde giren takımlara kupa sporculara madalya verilecektir. 
6-Şenlik başladığında alanda  öğretmen kalmayacak,oyunları öğrenciler yönetecektir. 
7-Yukarıda belirtilen kurallarda değişiklik yapma yetkisi branş Yürütme Kurulu na aittir. 
 
 
 
 
 

Branş Teknik Yürütme Kurulu Üyeleri 
   Adı Soyadı  Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
Abdullah ALBAYRAK M.Kemal Coşkunöz MTAL  0(532) 494 20 02  
Nejat RAKİPSİZ  M.Kemal Coşkunöz MTAL  0(532) 416 15 27 
Serkan ÖZKAN  M.Kemal Coşkunöz MTAL  0(505) 656 48 02 
Ayşe MERİÇ  Zekai Gümüşdiş Ortaokulu  0(505) 588 87 60 


