
 
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.  
7. Oryantiring branşına katılacak takımların okul onaylı listesi olmalıdır.  
8. Teknik toplantıya okul temsilcilerinden bir kişi katılmak zorundadır.   
9. Yarışma da Elektronik sistem kullanılacağı için yarışma öncesi 

https://www.nilufer.bel.tr/icerik/nilufer-uluslararasi-spor-senlikleri 
bağlantıdan(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi4-
axefJJdFIwf2cujdQF5RPmWDwWscIeGGcYg_ZF7kJrQg/viewform )25 Nisan 2022 saat 17:00 akadar 
kayıt olunması ZORUNLUDUR. Aksi halde yarışma günü kayıt YAPILAMAYACAKTIR. 

10. Yarışma Balat Atatürk Ormanı nda yapılacaktır. 
11. Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan kayıtlı öğrenciler 

katılabilecektir.  
 
OYUN KURALLARI:  
 
1. Bir takım en az 4 en fazla 7 kişiden oluşacaktır.  
2. Derecelendirme, en kısa zamanda gelen ilk 4 sporcunun zamanlarının toplamında elde edilen sıralama ile 

yapılacaktır. Toplam zamanları aynı anda olan takımlarda, son gelen sporcunun zamanı dikkate alınarak 
derecelendirme yapılacaktır.  

3. Ferdi sıralamada madalya, takım sıralamasında kupa verilecektir.  
4. Yarışma yeri teknik toplantıda belirlenecek olup, teknik toplantı tarihi daha sonra duyurulacaktır.  
 
 KATEGORİLER   YAŞ GRUPLARI  
 

ORYANTİRİNG  

NİLÜFER 20. ULUSLARARASI SPOR   
 

20 NİSAN 
20 MAYIS 2022 

ŞENLİKLERİ   



MİNİKLER: İlkokullar  1. – 2. – 3. ve 4. Sınıflar  ( 2011 ve yukarı 
doğumlular)   

KÜÇÜKLER: Ortaokullar  5. ve 6. Sınıflar  (2010 – 2011 )  
YILDIZLAR: Ortaokullar  7. ve 8. Sınıflar  (2007-2008-2009 )  
GENÇ B: Liseler  9. ve 10. Sınıflar (2007 -2008 )  
GENÇ A: Liseler  11. ve 12. Sınıflar (2003-2004-2005-2006 )  

 
 

 
 

BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ  
 

Adı Soyadı     Görev Yaptığı Kurum    İletişim Numarası 
 

Yavuz ASLAN  Özlüce Sınav Lisesi  (542) 233 66 85  
Fatih TURGUT  Nilüfer Belediyesi  (536) 335 06 69  
Arzu TURGUT  Özel Osmangazi Okulları Çamlıca  531 319 66 55  

 


