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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 İlçesi içinde yer alan İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan kayıtlı öğrenciler 
katılabilecektir. 

 
OYUN KURALLARI: 

 
1. Şenliklerde geçerli FINA kuralları uygulanacaktır. 
2. Her okulun başında bir sorumlu görevli bulunması zorunludur. 
3. Yüzme bilmeyen sporcuların yarışmalara katılımı uygun değildir. Doğabilecek olumsuz 

gelişmelerin mesuliyeti sporcunun okuluna ve görevli öğretmene aittir. 
4. Katılacak sporcuların aşağıdaki belgelerden birini ibraz edebilmesi gerekmektedir. 

2021-2022-vizeli lisans (Kulüp veya Okul Lisansı veya sporcu kartı) 
5.  Katılacak okulların okul yetki belgeleri teknik toplantıda toplanacaktır. Okul 

müdürlerinin onayladığı öğretmen veya antrenör ismi olmayanlar havuz kenarına 
inemeyecektir.  

6. Öğrenci-Sporcu sayısı fazla olan okullarımız şenliklere A Takımı olarak katılabilirler. Yalnız A 
Takımı Kupa alır. Diğer sporcular ferdi olarak yüzebilirler. Takım çıkarmayan okullar ferdi 
olarak katılabilirler. 



7. Her seansın sonunda bayrak yarışı yapılacağından bayrak listelerinin seans başında 
sekretaryaya verilmesi gerekmektedir. (Bir takım A takımının haricinde bayrak yarışı yüzmek 
isterse tasnif dışı bayrak yarışına katılabilir.) 

8. Her takım bir kategori de en az 4 en fazla 5 sporcudan oluşabilir. 
9. Her branşda takımdan en fazla 2 sporcu puan alır. 
10. Her sporcu bayrak hariç en fazla lise ve ortaokullarda 2 yarış, İlkokullar da 2 yarışa 

katılabilirler. 
11. Seremoni 1.Gün öğlen seansı saat 14.00’de yapılacaktır. 
12. Yarışların sabah seansı saat 10.00’da öğlen seansı 13:00’de başlayacaktır. 
13. Şenliklerde ilk 4 sıraya giren takımlara kupa, bireyselde ilk 4 e girenlere madalya verilecektir. 
14. Ödüllendirmede: Minikler A, Minikler B, Minikler C, Küçükler, Yıldızlar, Gençler ayrı ayrı 

değerlendirilecektir. 
15. Diğer konular teknik toplantıda tartışılarak karara bağlanacaktır. 
16. Müsabakanın teknik toplantısı 4 Nisan 2022 saat 14:00’de Konak Yüzme Havuzu’nda 

yapılacaktır. Teknik toplantıya mazeretsiz katılamayan okullar müsabakaya 
katılamayacaklardır. 

17. Son bildirim tarihi 15 Nisan 2022’e kadardır. Katılımlar durakhoca@msn.com adresine mail 
atılacaktır. 

18. Müsabakanın tüm startları 25 Nisan 2022 Tarihinde Nilüfer Belediyesi Şenlikleri web sitesinde 
yayınlanacaktır. 

  
                      KATEGORİLER                                                                            YAŞ GRUPLARI 

Minikler A İlkokul 1.sınıflar                         2015    
Minikler B İlkokul 2.sınıflar                         2014 
Minikler C İlkokullar3.-4 sınıflar              2013-2012   

                                  Küçükler Ortaokul (5. – 6. Sınıflar)            2011 - 2010 
                                  Yıldızlar Ortaokul (7. – 8. Sınıflar)            2009 - 2008 
                                   Gençler Lise (9. – 10. – 11. – 12. Sınıflar) 2007 2006-  

2005- 2004 
 
 
 
 
 

BRANŞ TEKNİK YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ 
 

Adı Soyadı    Görev Yaptığı Kurum   İletişim Numarası 
 
Durak GÜLTAŞ   Özel Çakır  Okulları 555 420 00 60 
Tarık GELSE Meral Muammer Ağım O.o 505 319 59 07 

 
 
 
 
                                                    
          
 

 
 
 


