
 

 

 

 

OKUL SPORLARI İSTANBUL İL BİRİNCİLİĞİ YARIŞMASI 

İstanbul Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Tertip Komitesi, Türkiye Oryantiring 
Federasyonu İstanbul Oryantiring İl Temsilciliği ve Kağıthane Belediyesi işbirliğinde Okul 
Sporları Küçükler, Yıldızlar ve Gençler İl Birinciliği Yarışması 23 Şubat 2022 Çarşamba günü 
yapılacaktır. 
 

KATEGORİLER: 
1. KK -Küçük Kızlar ((2010-2011 Doğumlu) 
2. KE -Küçük Erkekler (2010-2011 Doğumlu) 
3. YK -Yıldız Kızlar (01.09.2007-2008-2009 Doğumlu) 
4. YE -Yıldız Erkekler (01.09.2007-2008-2009 Doğumlu) 
5. GEA - Genç Erkekler A (01.09.2003-2004- 2005-2006 Doğumlu) 
6. GEB - Genç Erkekler B (2007-2008 Doğumlu) 
7. GKA -Genç Kızlar A (01.09.2003-2004- 2005-2006 Doğumlu) 
8. GKB -Genç Kızlar B (2007-2008 Doğumlu) 
9. OPEN – Halk kategorisi 

 
ÖNEMLİ :  
 Okullar Gençler (A) kategorisi takımında 2004 doğumlu en fazla 2 (iki) öğrenci sporcu 

yarıştırabilir. 
 Takımlar en az 4 (dört) en fazla 5 (beş) sporcudan oluşturulacaktır.  
 Ferdi öğrenci sporcular: Takım çıkaramayan okullar her kategoride en fazla 3 (üç) sporcu 

ile yarışmaya katılabilir. 
 Takım çıkaran okullar aynı kategoride hiçbir şekilde ferdi olarak öğrenci sporcu 

yarıştıramazlar.  
 Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer alan 

idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez. 
 Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına “Spor Bilgi 

Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur. 
 Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame 

listelerinin ‘Spor Bilgi Sistemi’ üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl 
Tertip Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

 Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde ilgili spor dalı 
açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları 
zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin tertip komitesine 
yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması halinde takımlar/öğrenci sporcular 
yarışmalara alınmayacaktır. 

 Yarışma SÜRAT disiplininde yapılacaktır. 
 Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

takımların/öğrenci sporcuların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. 
Zorunlu evrakları eksik olan takım/öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır.  

1. T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması 
zorunludur) 

2. Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor dalına ait) 
3. Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur)  
4. Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

 
TEKNİK TOPLANTI 
Yarışma teknik toplantısı 22.02.2022 tarihinde saat 19.00’da zoom üzerinden online olarak 
yapılacaktır.  Toplantı Kimliği : 781 3838 3630  Parola: okulspor34 



 

 

 
YARIŞMA JÜRİSİ: Adem ATEŞ, Gaflet NALÇA, Aliye AYTA 
SIRALAMA 
Küçükler, Yıldızlar, Gençler (B) ve Gençler (A) takım sıralaması; ilk üç öğrenci sporcunun 
sürelerinin toplamı esas alınarak yapılır. Yarışmayı en kısa sürede bitirmiş olan takım birinci 
olur. Süre toplamlarının eşitliği halinde, yarışmada üçüncü öğrenci sporcusu önde bitiren takıma 
öncelik tanınacaktır. Eğer sonuçlarda yine beraberlik bozulmazsa ilk öğrenci sporcuların 
dereceleri baz alınır. Değerlendirme, her kategoride kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı 
yapılacaktır.  
 
PARKURLARIN TAHMİNİ BİTİRME SÜRE ARALIKLARI 
 
Küçükler 8-10 dk 
Yıldızlar 8-11 dk 
Genç Kızlar 9-13 dk. 
Grnç Erkekler 11-15 dk. 
Open 5-10 dk. 

 
ÖDÜLLER:  
Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;  
a)Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okul takımlarına kupa ve başarı belgesi, b) 
Takım sıralamasında; İlk dört dereceyi elde eden okulların öğrenci sporcularına madalya ve 
başarı belgesi,  
c) Ferdi sıralamada; ilk dört dereceyi elde eden ferdi öğrenci sporculara madalya ve başarı 
belgesi verilir. 
 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ ve İTİRAZLAR 
a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve 
davranışlarda bulunulması halinde, Spor Disiplin Yönetmeliği hükümleri göz önüne alınarak işlem 
tesis edilir.  
b) Yarışmalarda spor ahlakına ve disiplin kurallarına aykırı fiil ve davranışların işlenmesi halinde, 
“Spor Disiplin Yönetmeliği” hükümleri gereğince, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 
meydana gelen disiplin ihlalleri hakkında karar verme görev ve yetkisi yarışmanın düzenlendiği 
ilin İl Spor Disiplin Kuruluna aittir.  
c) İtirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 21. maddesinde belirtilen hükümlere göre İl 
Tertip Komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün hesabına 400,00 TL ücret yatırılır ya da İl tertip komitesine 
tutanak karşılığı elden verilir.  
d) İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 
 
YARIŞMAYA BAŞLAMA NOKTASI: Tüm sporcular 09:30’dan önce NİKAH SALONU’nda 
toplanacaktır. Yarışma saat 10:00’da başlayacaktır. Hasbahçe mesire alanı girişinde başlama 
çadırları kurulacaktır.  
 
YARIŞMA BİTİŞ NOKTASI: Futbol sahasının yanındaki kulüp binasında yarışma 
tamamlanacaktır. 
Otopark noktası, yarışmanın bitiş noktasındaki kulüp binası önündeki alandır. Bitiren sporcular 
yarışma alanına girmeyecektir. 
 
ÖDÜL TÖRENİ: 14:00’te nikah salonunda yapılacaktır. 
 
Yarışması Kayıt Formu: https://forms.gle/3nBx8kUfkfACyn296 
Yarışma kayıtları 10.02.2022-18.02.2022 tarihleri arasında kayıt formu üzerinden alınacaktır. 



 

 

 
Yarışma Çıkış Listeleri web sitemizden 22.02.2022 tarihinde yayımlanacaktır. 
http://www.istanbuloryantiring.com/okullar/okul-sporlari/ 
 
YARIŞMA HARİTASI 
Daha önce yarışma bölgesinde okul sporları yarışması yapıldığı için etik kurallarımız gereği 
bültende harita paylaşılmıştır. 
 


