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                       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. Yarışmaya Nilüfer ilçesi ortaokul öğrencileri katılabilir. 
2. Her yarışmacı eğitim esnasın’da yaptığı Kendi Model Uçağı ile yarışmaya katılabilir. 

KATEGORİLER :  
  1.Ferdi 
  2.Takım 
   

YAŞ GRUPLARI :  
2004, 2005, 2006, 2007 doğum tarihli olanlar, ferdi ve takım olanlar olarak derecelendirme yapılır. 

    OYUN  KURALLARI :  
Yarışmacılar kulvar numaralarının başında durark kendileri modellerini fırltırlar. 

 • Her yarışmacının 3 uçuş hakkı vardır. 

 • Elden atıldıktan sonra yere düştüğü ve hareketsiz kaldığı mesafe uçuş mesafesi olarak ölçülür. 

 • Uçuş puanları metre cinsinden belirlenir.  

 • Birden fazla modelcinin aynı anda uçuş yaptığı hakemler sırayla uçuş yaptıra bilir.(Havada modellerin 
çarpışmalarını önlemek için)  Havada modeller çarpışırsa bu durumdan etkilenen yarışmacılara tekrar uçuş 
hakkı verilir. 

 • Yarışmacı hakemlerin belirlediği alan içerisinde modelini elden bırakarak uçuşunu başlatır.  

 • Yarışma sonunda puanları aynı olan yarışmacılar arasında final uçuşları yapılır.  

 • Final uçuşlarında da aynı kurallar geçerlidir. 

 • Yarışma takım ve ferdi olarak yapılabilir. 

 • 3 kişi bir takım oluşturur.  

 • Ferdi ve takım olarak derecelendirme yapılır. 

 • Rüzgar durumuna göre uçuş doğrultusu belirlenir. 

 • Modelin 180 derecelik alan içerisindeki uçuşları dikkate alınır ve ölçülür. 
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