
 
NİLÜFER BELEDİYESİ 16. 

ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ  

BRANŞ FUTBOL  

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 Nilüfer İlçesi içinde yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde kayıtlı olan öğrenciler katılabilecektir.  

2. Şenliklere gelen sporcu ve seyircilerin her türlü davranışından okul müdürlükleri sorumludur.  
3. Her okul  1 takımla katılabilir.  
4. Şenlik Tertip Komitesi, Şenliklere yer ve saatlerinde değişiklik yapmakta yetkilidir.  
5. Branş katılım formları mutlaka getirilecektir. (Lisansı olanlar hariç) 
OYUN KURALLARI:  
 Tüm kategorilerdeki müsabakalar Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri Çim sahasında gerçekleştirilecek 

olup, oyunlar çim sahaya çizilecek olan çeyrek sahalarda eleme usulüne göre oynanacaktır.  

 Takımlar liselerde 6+1 toplam 12 kişi, ortaokul ve küçüklerde 7+1 toplam 14 kişi olacaktır. listede kayıtlı olan 
oyunculardan sınırsız değişiklik yapılabilecektir. Çıkan oyuncu oyuna tekrar oyuna giremeyecektir.  

  Sporcular turnuva süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.  

  Şenliklere elemasyon sistemine göre oynanacaktır. Başvurulara ve hava koşullarına göre değişiklik yapma 
yetkisi kurula aittir.  

 Bütün kategoriler 2 x 10 =20 dk, finaller ise 2x15 :30 dk üzerinden oynanacaktır.  

 Devre arası 10 dakikadır  

 Şenliklerde Futbol Federasyonunca müsabakalarda uygulanan tüm kurallar geçerli olacaktır.  

 Şenliklerde beraberlikle sonuçlanması halinde 3‘ er penaltı atışı yapılır.  

 Sonuç alınıncaya kadar devam edilir ve neticesi kaydedilir. Penaltı atışları oyunun sonunda sahada kalan 
oyuncular tarafından kullanılacaktır.  

 Ödül töreni final müsabakalarını takiben yapılacaktır.  

 İlk dörde giren takımlara kupa ve sporculara madalya verilecektir.  

KATEGORİLER :   YAŞ GRUPLARI :      

Minikler: İlkokullar3.-4 sınıflar                                 2007 - 2008 

Küçükler:Ortaokul 5.- 6.sınıflar                               2005 - 2006 

Yıldızlar: Ortaokullar 7.- 8.sınıflar                           2003 - 2004 

Gençler:  Liseler                                                     1999 - 2002    

 
 

Branş Teknik Yürütme Kurulu Üyeleri 

   Adı Soyadı  Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
1. Osman ÇOKKIR          Atatürk M.T.A.L.                                                    0532 337 52 19 (koordinatör) 
2. Sezgin ÖZALP            Nilüfer Nur Hayati Kurtcan TAML.                         0505 266 14 61  
3. Ali DOLAR                   Dilek Özer Ortaokulu                                             0505 656 46 80 

4.Mustafa SELVİ             Konaklı O.O                                                           0535 475 96 73 


