
 

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. Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan okullarda okuyan kayıtlı öğrenciler katılabilecektir. 

2. Okullar her yaş kategorisinde 5 kız ve 5 erkek sporcuyla yarışmalara katılabilir. 

3. Şenliklere katılacak sporcular artistik cimnastik mayoları ile yarışmalara katılmaları rica olunur. 

4. Mayolarda okul logosu zorunluluğu yoktur. 

5. Şenlikler ferdi ve takım yarışmaları olarak tasnif edilecektir. 

6. Resmi okul müdürlüğü onaylı liste ve lisans veya sporcu kartı veya öğrenci belgesi ile katılım sağlanacaktır. 

7. Web sitesinde yayınlanan yarışma katılım formu kategorilere göre doldurulacak, okul müdürü tarafından 

onaylanacak ve toplantı günü teslim edilecektir. 

8. Teknik toplantıya katılım zorunludur. Toplantıya katılmayan okul, yarışma günü evrakları ile gelse dahi 

yarışlara alınmayacaktır. 

9. Şenliklerde ilk 6 dereceye giren bireysel öğrencilere madalya, ilk 4 dereceye giren takımlara kupa ve 

madalya verilecektir. 

OYUN KURALLARI:  
1. Takım oluşumu: Minik Erkek takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur. 

Minik Kız takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur.  

2. Takım oluşumu: Küçük Erkek takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur. 

Küçük Kız takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur. 

3. Takım oluşumu: Yıldız Erkek takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur. 

Yıldız Kız takım 3+2 kişiden oluşur. En iyi 3 sporcunun puanı takım puanını oluşturur. 

4. Kategorilerde yarışan sporcular aynı zamanda ferdi olarak da yarışmış olur. 

5. Yarışmalara sadece Yer minderinde seri uygulanacaktır. 

6. Yarışma seri videoları okullara gönderilecektir.  

Not: Teknik toplantı tarihi 24 NİSAN 2020 SAAT:11.30 BEŞEVLER CİMNASTİK SALONU 

 

KATEGORİLER             YAŞ GRUPLARI  

 
MİNİKLER: İlkokul 1. ve 2. Sınıflar 2012 – 2013 – 31.04.2014 
KÜÇÜKLER: İlkokul 3. ve 4. Sınıflar 01.09.2009 – 2010 -2011 
YILDIZLAR: Ortaokul 5. ve 6. Sınıflar 2008 - 2009 

 

NOT: 2012 doğumlu olup 3. Sınıfa giden öğrenciler Küçükler kategorisinde yarışacaktır. 
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