
  

TENİS 

NİLÜFER 20. ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ 

 

20 NİSAN 
20 MAYIS 2022 

                     
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’de yer alan ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan kayıtlı öğrenciler katılabilecektir.    
7.          Teknik toplantıya okulların Beden Eğitimi Öğretmenleri katılmak zorundadır. Teknik toplantıya 
katılmayan okullar müsabakalara alınmayacaktır. 
8.          Asıl fikstürler yarışma günü sabahı şekilleneceğinden okullar ve öğrenciler belirtilen gün ve saatte 
kortta hazır bulunmalıdır.  
 
OYUN KURALLARI:  
 
1. Şenlikler ferdi yarışma şeklinde yapılacak olup okullardan katılan oyuncuların etkinlik sonucuna göre en iyi 

puana ulaşan 3 oyuncunun topladığı puan esas alınarak takım sıralaması yapılacaktır. Şenliklerde ilk 4’e 
giren sporculara madalya verilecektir  

2. Fikstürde; 1. olan sporcu 32 Puan, 2. olan sporcu 24 Puan, 3. olan sporcu 20 Puan, 4. olan sporcu 16 Puan, 
ilk sekiz sporcu 12 Puan, ilk 16 sporcu 8 Puan, ilk 32 sporcu 3 Puan, diğer sporculara 1’er Puan.  

3. Şenlikler Türkiye Tenis Federasyonu Oyun kurallarına göre yapılacaktır.  
4. Yapılacak olan Tenis programında her türlü teknik değişiklik branş yürütme komitesine aittir.  
 

 
 
 
 
 
 

KATEGORİLER  VE  YAŞ GRUPLARI  



8 Yaş Grubu 
9 Yaş Grubu 

10 Yaş Grubu 
11 – 12 Yaş Grubu 
13 - 14 Yaş Grubu 
15 – 16 Yaş Grubu 
17 – 18 Yaş Grubu 

     
 

BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 
 

Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
İsmail ÇALIŞKAN Ahmet Erdem Anadolu Lisesi  (505) 578 25 66 
Uğur Yaşar UZUN Ali Karası Anadolu Lisesi  (530) 882 25 31 
Nergize TEMEL Nilüfer Belediyespor Kulübü  (536) 577 72 64 
 


