
 
NİLÜFER BELEDİYESİ 16. 

ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ  

BRANŞ  ATLETİZM 

TARİH   

                       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.  

 16. 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 aşağıda belirtilen branşlarda ve kategorilerde okulların takım halinde katılımı ile Görükle İpek 
Spor Futbol Tesisleri’nde yapılacaktır. (Çevre yolu altı) 

2. Ortaokullar 1 takımla liseler ise 2 takımla katılım sağlayabilirler. Takım halinde yarışmalara katılamayan 
okullar ise, bayrak yarışı hariç  Uzun Atlama, Gülle Atma, 800 m.de 1 sporcu ile yarışmalara katılabilirler. Ferdi 
sporcular ilk dörde girdikleri takdirde madalya alabilir.  

3. Bir takımda her öğrenci tek bir branşta ve bayrak yarışmasında yarışacaktır. Bayrak yarışması hariç iki 
branşta yarışamayacaktır.  

4. Yarışlar 4 branşta yapılacaktır;  

a. UZUN ATLAMA : Ferdi sıralama (İlk dört sporcuya madalya verilecektir.)  

b. GÜLLE ATMA : Ferdi sıralama (İlk dört sporcuya madalya verilecektir.)  

c. 800 m. (İlk dört sporcuya madalya verilecektir.) 

d. 4 x 100 m BAYRAK YARIŞI : Madalya (İlk dört bayrak takımına madalya verilecektir.)  
Takım tasnifi sonucunda ilk dört takıma kupa verilecektir.  
  

OYUN KURALLARI 
1. Okullar her branşta 1 sporcu yarıştırma hakkına sahiptir.  

2. Uzun atlama ve gülle atma sporcular 3 er hak kullanacaklardır.  

3. 4X100 m. Yarışması katılım durumuna göre seriler halinde yapılacak olup, en iyi zamana göre sıralanacaktır. 

4. Uzun atlama 60 cm. kireçten atlanıp ölçülecektir. 
5. 800 m.branşı kulvarsız koşulacaktır.  

6. Etkinlik alanlarında öğrencilerimizin ve velilerimizin olumsuz davranışlarından görevli öğretmenler 
sorumludur.   

7. Küçük kız-Küçük erkek gülle ağırlığı: 2kg  
Yıldız kız-Yıldız erkek gülle ağırlığı: 3 kg  
Genç kız gülle ağırlığı: 3kg  
Genç erkek gülle ağırlığı : 4 kg 
8. Teknik toplantıya katılmayan okullar yarışmalara alınmayacaktır. 
 

KATEGORİLER :   YAŞ GRUPLARI :      

Küçükler:       Ortaokul 5.- 6.sınıflar                         2005 - 2006 - 2007 
Yıldızlar:        Ortaokullar 7.- 8.sınıflar                      2003 - 2004 
Gençler:        Liseler                                                 1999 – 2000 – 2001 - 2002   
 

Branş Teknik Yürütme Kurulu Üyeleri 

   Adı Soyadı  Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 

 
1. Erhan aydın        Bursa G.H.S.İ.M.              0544 222 21 21 
2. Hüseyin YILDIZ       Vahide Aktuğ O.O.              0533 463 38 16 
3. Ulaş KOÇAK                    Meral Muammer Ağım O.O.                        0532 325 62 27 
4. Bayram Şahin                  Çalı Şht.Kur.Yar.İlker Çelikcan O.O            0506 277 96 91 


