
ZONGULDAK GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU 

YARIŞMA TALİMATLARI VE USULLERİ 

 

BÖLÜM 1 

UYGULAMA ESASLARI 

1.MADDE  

a) 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları sezonunda ilimizde Okul Sporları 

faaliyetleri Yönetmeliği, İlgili branş talimatları ve Spor Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak 

organizasyon yürütülecektir. 

b) Yarışmalar bazı branşlarda İl Birinciliği, Bölge Birinciliği ve İlçe Birinciliği olarak 

düzenlenecektir.  

c) Müsabakalara müracaat etmek isteyen okullar Spor Bilgi Sistemi (SBS) içerisinden 

branş taahhüttü yapmak zorundadırlar.  

d) İlimiz faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgilendirme (Duyuru, Fikstür, Puantaj v.b.) il 

müdürlüğü resmi web adresi zonguldak.gsb.gov.tr Okul Sporları Menüsünden yapılacaktır. 

Burada yapılan tüm duyurular resmi tebligattır.  

e) Merkez ilçe Bölge ve İl birinciliği kura çekim yer ve tarihleri zonguldak.gsb.gov.tr ve 

Zonguldak okul sporları www.facebook.com (KARA ELMAS) adresinden yayınlanacaktır.  

f) Katılım başvurusu yapan okullar; gerekli veli izin belgesi, sağlık raporu ve müsabaka 

takvimlerini göz önünde bulundurduklarını ve fikstür tamamlanıncaya kadar yarışmalara 

devam edeceklerini kabul etmiş sayılacaklardır. Fikstüre dahil edilen takımlar 

müsabakalarını tamamlamak zorundadırlar. Aksi takdirde (Spor Disiplin yönetmeliği 

Madde 48/2 -  Yarışmalara Katılmamak: Usulüne uygun bildirime rağmen, geçerli bir 

mazereti olmaksızın Bakanlık, il müdürlüğü veya federasyon tarafından düzenlenen 

müsabaka hazırlıklarına veya müsabakalara katılmayan kişiler; üç aydan altı aya 

kadar müsabakadan men, hukuka ve spor ahlakına aykırı bir şekilde sporcunun 

müsabaka hazırlıklarına veya müsabakaya katılmasına engel olan kulüpler ise altı aya 

kadar müsabakadan men cezası ile cezalandırılır.)  göre işlem yapılacaktır. 

g) Yarışmalar ve Müsabaka Fikstürlerin de yapılan düzenlemelerde, 48 saatten fazla kalan 

sürelerde yapılan değişikliler okullar tarafından takip edilmek zorundadır. Mücbir 

sebeplerden dolayı yapılan genel ertelemelerle ilgili değişiklikler takım ilgililerince takip 

edilmek zorundadırlar. 

 

BÖLÜM 2 

YARIŞMA MÜRACAATLARI VE USÜLLER 

2.MADDE  

a) İlimizi grup yarıfinal ve Türkiye Şampiyonalarında temsil etmek isteyen okulların 

yarıştırılacağı liglerdir.  

b) Okul Spor faaliyetlerinin tüm branş ve kategorilerinde yarışmalar yapılacaktır.  

c) Bu yarışmalar; İlçe, Bölge ve İl Birinciliği şeklinde düzenlenecektir.  



d) Dart, Bocce, Badminton ve Masa Tenisi branşlarında İlçe ve Bölge Birinciliği 

müsabakaları yapılmayacak olup direk İl Birinciliği Müsabakaları düzenlenecektir.  

 

2/1 İlçe Birinciliği Yarışmaları Talimatı 

a) İlçe yarışmaları; her ilçenin kendi bünyesinde bulunan okul takımları ile yarıştırılacağı 

organizasyonlardır. 

b) İlçe birinciliği müsabakalarının yapılabilmesi için en az 3 (Üç)  takım olması 

gerekmektedir. Müsabaka yapmak için gerekli sayıya ulaşamayan ilçeler öncelikle bölge 

içerisindeki diğer ilçelere dahil olurlar. Yeterli sayıya ulaşamazlarsa İl Tertip Komitesince 

belirlenecek yerde oynarlar. 

c) İlçe yarışmalarında hakem atamaları, ilgililerin görevlendirilmesi, gerekli emniyet ve 

sağlık tedbirlerinin alınması İlçe Müdürlüklerince yapılacaktır. 

d) Müsabakalar resmi ilgililerce (Hakem Gözlemci v.b.) yönetilebilmesi için oyun 

alanlarının İlgili federasyonun standartlarında olması zorunludur. 

e) İlçe yarışmaları organizasyonu (Duyurular, kura çekimi, fikstürlerin yayınlanması, 

puantajlar) ilçe komitelerince planlanacaktır. 

f) İlçe birinciliği Fikstür planlaması yapılırken İl Birinciliği tarihleri dikkate alınarak 

yapılması gerekmektedir.  

 

2/2Bölge Birinciliği Yarışmaları Talimatı 

a) Bölge yarışmaları; kendi ilçelerinde dereceye giren birbirine yakın ilçe takımlarının bir 

araya gelerek yarıştırılacağı organizasyondur. 

b) Bölgeler;  

         1.Bölge ( Merkez-Kilimli-Kozlu) 

2.Bölge (Ereğli-Alaplı) 

3.Bölge (Çaycuma-Devrek-Gökçebey) 

 

c) Bölge birinciliği müsabakalarında kontenjanlar;  

İlçe birinciliği müsabakalarında 3 Takım Olması Halinde Bölge birinciliğine 1 Kontenjan  

İlçe birinciliği müsabakalarında 4 Takım Olması Halinde Bölge birinciliğine 2 Kontenjan  

İlçe birinciliği müsabakalarında 8 Takım Olması Halinde Bölge birinciliğine 3 Kontenjan  

İlçe birinciliği müsabakalarında 12 Takım Olması Halinde Bölge birinciliğine 4 Kontenjan  

İlçe birinciliği müsabakalarında 16 Takım Olması Halinde Bölge birinciliğine 5 Kontenjan  

16 ve üzeri olması durumunda İl Tertip Komitesince Belirlenecektir.  

d) Bölge birinciliği müsabakalarının hangi İlçede yapılacağı o ilçenin fiziki şartları, tesis 
durumu, branş katılım sayısı vs. gibi etkenlere bakılarak bölgeyi oluşturan İlçe tertip 
Komitelerince karar verilecektir. Anlaşmazlık halinde son karar İl Tertip Komitesince 
verilecektir.  

e) Bölge birinciliği müsabakalarında yaşanacak olumsuzluklarda, müsabakalara hangi ilçe 
ev sahipliği yapmışsa o ilçenin Tertip Komitesi sorumludur.  

 

2/3- İl Birinciliği Yarışmaları Talimatı 



a) İl Birinciliği Yarışmaları; Bölge müsabakalarında dereceye giren takımların bir araya 

gelerek yarıştırılacağı organizasyondur. 

b) İl Birinciliği müsabakalarına katılacak Bölge takımlarının kontenjanları İl Tertip 

Komitesince belirlenecektir. Bu kontenjan her bölge için 4’den fazla olmayacaktır. 

c) İl Birinciliği yarışmaları zorunlu haller haricinde İl Merkezinde yapılacaktır.  

 

BÖLÜM 3 

YARIŞMALARA KATILIM VE BAŞVURU 

3. MADDE  

a) Müsabakalara katılmak isteyen okullar e-devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemi içerisinde 

bulunan Okul Görev Tanımlama işlemi yapacaklardır.  

b) Diğer Branşlarda sistem üzerinden başvurular (a maddesinde belirtilen branşların 

haricinde) il müdürlüğü www.zonguldak.gsb.gov.tr adresi OKUL SPORLARI menüsünde 

yayınlanan Teknik Toplantı ve Kura çekimine kadar yapılabilir. Sistem üzerinden branş 

taahhüttü yapmamış hiçbir okul yarışmalara katılamayacaktır.  

c) İl içi organizasyonlar Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları Şubesince 

yayınlanan Mahalli Yarışmalar Sonuç Bildirim tarihlerine göre planlanmaktadır. Bu 

nedenle İl Tertip Komitesince belirlenen fikstür çekim tarihinden sonra gelecek talepler 

kesinlikle dikkate alınmayacaktır.  

d) Başvuru yapan okulların tüm sorumluluğu Okul Müdürü ve Okul Müdürünün yetki 

verdiği öğretmene aittir.  

 

 

BÖLÜM 4 

LİSANS İŞLEMLERİ 

 

4. MADDE  

a) Öğrenci lisansları Spor Bilgi Sistemi üzerinden Okul Müdürü ya da yetkilendirdiği 

öğretmen tarafından çıkarılacaktır.  

b) Lisans çıkarılabilmesi için branş taahhüt işlemi yapılması zorunludur. Aksi halde SBS 

tarafından lisans çıkarma onayı verilmeyecektir.  

c) Öğrenci içinde bulunan Eğitim-Öğretim yılında seçeceği 3 (üç) spor dalında lisans 

çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak; Basketbol, Futbol, Futsal, Hentbol ve Voleybol 

Dallarında yalnızca birini tercih edebilir. Öğrenci sporcu lisans çıkardığı spor dallarının 

takvimlerinde çakışma olması durumunda tercih edeceği spor dalının yarışmalarına 

katılabilir.  

d) Eğitim-öğretim kademesinin uygun olması kaydıyla ilgili spor dalında yarışmalara 

katılmamış öğrenciler, velisinin izni ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfi işlemine 

ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir. Terfiler bir yaş ile sınırlıdır.  

e) Bir öğrenci sporcu bir eğitim öğretim yılında en fazla iki okul adına yarışmalara 

katılabilir. Birinci dönemde yapılan nakillerde İl Tertip Komitesinin kararıyla öğrenci 

sporcular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından nakil onayının yapıldığı tarihten itibaren 30 gün 

geçtikten sonra okullar arası yarışmalara katılabilirler. Mücbir sebepler nedeniyle ikinci 



dönemde yapılan nakillerde il tertip komitesinin kararıyla sporcular okula kayıt tarihinden 

itibaren 30 gün geçtikten sonra yarışmalara katılabilirler.  

 

 

BÖLÜM 5 

MÜSABAKA İŞLEMLERİ 

 

5. MADDE 

a) Okul takımları veya Ferdi sporcuları çalıştıracakların, öncelikli Beden Eğitimi ve Spor 

öğretmenleri, İlgili spor dalında Antrenörlük Belgesine sahip diğer öğretmenler ya da 

ilgili spor dalında en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip kişilerden olması 

esastır. Bir çalıştırıcı aynı spor dalı ve kategoride birden fazla okul takımı 

çalıştıramaz.  

b) Okul Müdürü tarafından dışarıdan görevlendirecek Spor elemanlarına Spor Bilgi Sistemi 

Üzerinden Eğitici Kartı çıkarması zorunludur. 

c) Her müsabaka için ayrı ayrı Okul Müdürü onaylı Esame Listesi ibraz edilmesi 

gerekmektedir. 

d) Okullar müsabakaya çıkmadan 30 dk önce “Spor Bilgi Sistemi” üzerinden çıkarılmış olan 

İdareci Kartı-Eğitici Kartı-Sporcu Lisansları ve Okul Müdürü onaylı Esame Listelerini 

görevli hakeme teslim etmek zorundadır. Herhangi birinin eksik olması halinde ilgililer 

müsabakaya katılamaz. 

e) Müsabaka fikstürleri oluşturulduktan sonra okulların müsabakalardan çekilmesi 

halinde tekrardan fikstür düzenlemesi yapılmayacaktır. 

f) Okulların tatil olması durumunda; müsabakalar fikstür akışına göre kaldığı yerden 

devam edecek olup; İl Okul Sporları Tertip Komitesi tarafından belirlenecek tarih ve 

saatte oynatılacaktır. 

NOT: Yukarıda belirtilen tüm hususlardaki değişikliklerde İl Okul Sporları Tertip 
Komitesi yetkilidir. 

 


