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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.  

 Nilüfer 19. 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’de yer alan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin katılımı ile yapılacaktır.  

2. Şenliklerde Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü, Okul Sporlarının yönergeleri ve uluslararası 

hentbol oyun kuralları geçerlidir.  

3. Her yaş grubunda en az 4 takımın katılımıyla müsabaka fikstürü yapılacaktır. 

4. Takımlar her kategori için en fazla 16 sporcudan oluşacak. Kategoriler aşağıdaki gibidir.  

5. Şenliklere katılan okullar sadece kendi okulunda kayıtlı öğrencilerle maçlara çıkacaktır. 

6. Şenliklere 30 dakika önce okul müdürlüklerinden sporcularındoğum tarihini belirten onaylı listesi ile 

birlikte lisans veya sporcu kartı  tertip komitesine teslim edilecek.  

7. Fikstür maç tarihlerinden önce çekilecektir. Takımlar belirlenen maç saatinden 30 dk önce salonda olmalıdır. 

8. Şenliklere gelen sporcu ve seyircilerin her türlü davranışlarından okul müdürleri ve görevli öğretmenler 

sorumludur.  

9. Okullar müsabakalara kendi malzemeleri ile katılacaktır.  

10. Okullar kendi isteklerine göre Turnuvaya “A” ve “B” takımı olarak katılabilirler.  

11. Oyun süreleri: minikler 2x12’, küçükler 2x15’, yıldızlar 2x18’, gençler 2x20’ şeklinde olacaktır.  

12. Minikler Hentbol Şenliği’nde 4+1 kişi şeklinde oynanacaktır. Diğer yaş grupları için uluslararası hentbol 

oyun kuralları geçerlidir. 

 

 

KATEGORİLER             YAŞ GRUPLARI  

 
MİNİKLER: İlkokul 3. ve 4. Sınıflar 2009 – 2010 
KÜÇÜKLER: Ortaokul 5. ve 6. Sınıflar 2007 – 2008 
YILDIZLAR: Ortaokul 7. ve 8. Sınıflar 2005 – 2006 
GENÇLER: Liseler 2001 – 2002 – 2003 - 2004 
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Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 

Sabriye BİLGİÇ Ali Durmaz Ortaokulu (554) 476 51 10 
Mehmet ERSAN Nilüfer Belediyespor (545) 375 48 43 
 


