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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 20. 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. Spor Şenliğine katılan öğrenci, öğretmen ve idarecilerin Covid-19 ile ilgili talimatlara mutlaka uymaları 
gerekmektedir. 
2.   Spor Şenliğine katılan öğrencilerin yarışma öncesinde ve sonrasındaki sağlık durumlarının takibi ile 
ilgili sorumluluk, okulun öğretmen ve idarecilerine aittir. Covid-19 semptomlarından herhangi birinin belirtisini 
gösteren öğrenciler yarışma alanına getirilmeyecektir. 
3.   Katılımcılar Covid-19 tedbirleri kapsamında salon sporlarında ve açık alan sahalarında uygulanacak 
olan kurallara uymak zorundadır. 
4.  Etkinlik alanlarında öğretmen, idareci ve sporcu öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uygun ve maskeli 
olarak bulunmaları gerekmektedir. 
5 .  Spor Şenliğine katılacak öğrencilerin Veli İzin dilekçeleri mutlaka alınacak, bu belgeler okulun 
öğretmeni veya okul idaresi tarafından branş koordinatörlerine teslim edilecektir. 
6.      Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan kayıtlı öğrenciler 
katılabilecektir. 
7.     Şenlikler ‘Minikler’, ‘Küçükler’, ‘Yıldızlar’ ve ‘Gençler’ kategorilerinde Kız ve Erkek takımları 
arasında ayrı ayrı yapılacaktır.  
8.       Takımlar her kategori için 3+1 sporcudan oluşacaktır (4 Sporcunun biri yedek olacaktır).  
9.       Okullar tüm yaş gruplarında A ve B Takımı olarak en fazla 2 takımla katılabilir. 
10.       Şenliklere takım yarışması olduğundan ferdi müsabaka yapılmayacaktır.  
11.       Teknik toplantıya ve fikstür çekimine katılım göstermek gerekmektedir. 
12.       Müsabaka sabahı saat 09.15’te takım sorumlularının hazır bulunması gerekmektedir. 
13.    Okul idaresi ve öğretmeni, getirdiği takım oyuncularının oyun alanı dışındaki hal ve hareketlerinden, 
kişisel oyun raketlerinden ve ihtiyaçlarından sorumludurlar. 

 
OYUN KURALLARI:  
1. Şenlikler uluslararası oyun kurallarına göre yapılacaktır.  
2. Müsabaka listesinde yazılı iki takım oyuncuları A-X, B-Y, C-Zile devamında A-Y, B-X ile oynayacaktır. 
3. Müsabakalar bir set 11 sayı, kazanılmış 2 set üzerinden oynanacak, 3 oyuncusu kazanan takım devam eder. 
4. Dereceye giren ilk 4 takıma kupa ve 4 oyuncusuna madalya verilecektir. 
5. Doğabilecek teknik hatalarda karar verme yetkisi Masa Tenisi Branş Yürütme Kurulu’na aittir. 
 
 
 
 
                
 
 
 



                  KATEGORİLER                                                YAŞ GRUPLARI                 

MİNİKLER     :  İlkokul     3. ve 4. Sınıfları 2013 – 2012                             
KÜÇÜKLER   :  Ortaokul  5. ve 6. Sınıfları  2011 – 2010 
YILDIZLAR    :  Ortaokul  7. ve 8. Sınıfları  2009 – 2008 
GENÇLER       :  Liseler    9.10.11.12. Sınıf   2007 – 2006 – 2005 - 2004 
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Serap ÖZŞAHİN Havva Aslanoba M.T.A.L (537) 623 40 40 
Fatih ŞENEL Özel 3 Mart Azizoğlu Okulları (506) 694 89 99 
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