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1.  Yarışmalar;  

Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Ulusal/Uluslararası federasyon spor dalı 

yarışma kurallarına uygun olarak yapılacaktır. 

a) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği 

yarışma aşamalarında, kız ve erkek takımları arasında ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

b)  Mahalli yarışmalar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim 

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma duyuruları ve katılımcı listeleri, Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğünce yayınlanacaktır. 

 

2. Kategoriler ve Doğum tarihleri:  

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm 

gereğince, öğrencinin velisinin izni ile ;  

 2010 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler 

kategorisine, 

 Küçükler kategorisinde yer alan 2008 doğumlu öğrenciler, yıldızlar kategorisine, 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2006 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

 

3. Kafile İşlemleri ve Mali Hususlar; 

a)  Yarışmalara katılacak olan okul takımları;  

Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorisi; en az 3 (üç) en fazla 5 (beş) (3 asil + 2 yedek) 

öğrenci sporcudan oluşturulacaktır. 

b) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında, Kafile Seyahat Yönergesinde yer 

alan idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla kişi yarışma alanına giremez. 

c) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

ç) İlan edilen Grup ve Türkiye Birinciliği yarışma programlarına göre yarışmaları erken 

sonuçlanan veya tamamlanan kafilenin yasal harcırahları, organizasyonu düzenleyen 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış evrakında “Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel Hususlar başlıklı 7. maddenin 8. 

fıkrasında yer alan hüküm de dikkate alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince ödenecektir. 

d) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19. maddesine 

göre işlem yapılır. 

Kategorisi 
Eğitim ve Öğretim 

Kademesi 

Yarışma 

Aşaması 

Doğum 

Tarihleri 

Yaş Aralığı 

(2019 yılı itibariyle) 

Küçükler  Ortaokul Mahalli / Ulusal 2008-2009 10-11 yaş 

Yıldızlar  Ortaokul Mahalli / Ulusal 
01.09.2005-

2006-2007 
12-13 yaş 

Gençler  Lise Mahalli / Ulusal 
2002-2003-

2004-2005 
14-17 yaş 
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e) Avans kapatma işlemleri, idareci tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, mülki amir onayı 

ve kafile listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. 

f) Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinde; bu maddenin (a) fıkrasında belirlenen 

öğrenci sporcu sayısına istinaden oluşturulan kafilede yer alan öğrenci sporcular ile 

“Spor Kafileleri Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıştırıcı sayısından fazla 

kişi yer alamaz. 

g) Grup ve Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni ile 

belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; yarışmalar, ev sahibi ilin İl 

Tertip Komitesinin alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı bulunduğu illerle gerekli 

yazışmalar yapılarak) yarışma tarihini takip eden günlerde düzenlenecektir. Söz konusu 

nedenlerle; yarışma tarihlerinde değişikliğe gidilmesi durumlarında yarışmaya katılan iller 

tarafından Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi güncellenerek, tahakkuk edecek 

harcırahlar, yarışmaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden 

karşılanacaktır. 

 

4.  Ödüller: 

1) 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,  

2) Grup yarışmalarında;  
Takım sıralamasında; bir üst aşamadaki yarışmalara katılma hakkı elde eden takımlara ve 

öğrenci sporcularına başarı belgesi ile madalya verilir. 

 

5. Kontenjanlar;  

a) Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım 

sayıları;  

 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye Birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi 

elde eden takımların illeri, 

 Bir önceki eğitim ve öğretim yılında, ilgili spor dalı ve kategorisinde Okul 

Sporlarındaki lisanslı öğrenci sporcu sayısı dikkate alınarak Spor Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünce belirlenecek ve ilan edilecektir. 

 Mahalli yarışmalar sonucunda bir üst aşamadaki yarışmalara katılamayacaklarını geçerli 

mazeretleriyle İl Tertip Komitelerine yazılı olarak bildiren okul takımlarının yerine, 

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce ilan edilen kontenjan doğrultusunda mahalli 

sıralamanın bir altında yer alan okul takımı, İl Tertip Komitesine yarışmalara katılmak 

için başvuruda bulunabilir. Başvurunun Ulusal yarışma tarihinden en az üç iş günü 

öncesinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne İl Tertip Komitesi kararıyla bildirilmesi 

ve uygun görülmesi halinde söz konusu takım yarışmalara katılabilir. Bildirim 

yapmayan illerin okul takımları ilgili yarışmalara katılamazlar. 

b) KKTC okul takımları direkt olarak Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacaktır. 

 

6. Yetki: 

     a) Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, spor dalı açıklamalarını ve 

yarışmalara dair tüm hususları değiştirmede yetkilidir. 

 b) Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan spor dalı açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer 

hususları dikkate alarak yarışma programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 
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 c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile 

ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Örnek; bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört takım 

katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.) 

 

7. Disiplin İşlemleri ve İtirazlar: 

     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 Müdürlüğü’nün hesabına 400,00 TL ücret 

yatırılır ya da İl Tertip Komitesine tutanak karşılığı elden verilir.  

d) İtirazlara yönelik İl Tertip Komitesinin verdiği kararlar kesindir. 

 

8.  Genel Hususlar; 

a) Yarışma alanına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat 

Yönergesine uygun hazırlanmış mülki amir onayı ve kafile listesinde yer alan öğrenci 

sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

b) Çalıştırıcı ve idarecilerin; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor 

Bilgi Sistemi’’ üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur. 

c) 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. 

ç) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin 

Spor Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.sgm.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. 

e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim ve öğretim sistemi 5+3+4 olarak 

uygulanmaktadır. Bu nedenle, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında ülkemizde 

düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden küçükler 

kategorisinde 2008-2009-2010 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde 01.09.2005-

2006-2007-2008 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci sporcular iştirak edecektir. 

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen yarışma fikstüründe zorunlu 

haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği 

yapılması halinde; söz konusu durum yarışmaya katılan idareci ve çalıştırıcılara İl Tertip 

Komitesi tarafından bildirilecektir. 

g) Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri 

Yönetmeliğinin 16. maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem 

tesis edilir. 

ğ) Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

takımların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik 

olan takım/öğrenci sporcu yarışmalara alınmayacaktır. 

 T.C. kimlik kartı / Nüfus cüzdanı (Gençler kategorisinde fotoğraflı olması zorunludur) 
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 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait) 

 Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesi (İl dışına gidecek kafileler için zorunludur.) 

 Esame Listesi (Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

 

h) Çalıştırıcının, 

 İlgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

 

Teknik Açıklamalar 
1. Mahalli yarışmalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Mahalli yarışmalarda; yarı 

finalde kaybeden takımlar kendi aralarında üçüncülük yarışmaları yaparlar. 

 Tek devreli lig yarışmaları sonucunda 2 ya da daha fazla takımın puanlarında eşitlik 

varsa; 

a. Önce, puanları eşit takımların kendi arasında yaptıkları yarışma sonucuna, 

b. Eşitlik bozulmazsa takımların kendi aralarında oynadığı sayı averajına (üç veya daha 

fazla takımın puan eşitliğinde aralarındaki yarışmada en fazla galibiyete sahip takım 

yukarıda yer alacaktır. Diğer takımların galibiyet sayıları aynı olması halinde sayı averajı 

hesaplanırken galibiyet sayısı fazla olan takım averaj hesaplamasına dahil edilecektir.)    

c. Burada da eşitlik varsa aralarında en fazla sayı kazanan takıma, 

d. Eşitlik devam ederse genel averaja, 

e. Burada da devam ederse toplamda en fazla sayı kazanan takıma göre sıralama 

yapılacaktır. 

f. Halen eşitlik varsa tertip kurulunun nezaretinde kura ile birinci belirlenecektir. 

2. Grup yarışmaları Volo sistemine göre oynanacaktır. 

6 ile 10 takım (dâhil) olması durumunda 2 grup (A-B) oluşturulacaktır. 

6 Takımda A-B grupları 3 er takımdan oluşacaktır. 

7 Takımda A grubu 3 takımdan, B grubu 4 takımdan oluşacaktır. 

8 Takımda A-B grupları 4 er takımdan oluşacaktır. 

9 Takımda A grubu 4 takımdan, B grubu 5 takımdan oluşacaktır 

10 Takımda A-B grupları 5 er takımdan oluşacaktır. 

Yarışmalar sonunda her gruptan ilk iki sırayı elde eden takımlar bir üst tura terfi edecek, A1-B2 ile 

A2-B1 ile eşleşerek C grubunu oluşturacak ve grup yarışmalarını aşağıda belirtilen şekilde 

Oynanacak, ilk dört sıra belirlenecektir. 

Volo sisteminde 11--20 takım (dâhil) olması durumunda 4 grup (A-B-C-D) oluşturulacaktır. 

11 Takımda A grubu 2 takımdan B-C-D grupları ise 3 er takımdan oluşacaktır. 

12 Takımda A-B-C-D grupları 3 er takımdan oluşacaktır. 

13 Takımda A-B-C grupları 3 er takımdan D grubu ise 4 takımdan oluşacaktır. 

14 Takımda A-B grupları 3 er takımdan C-D grupları ise 4 er takımdan oluşacaktır. 

15 Takımda; A Grubu 3 takımdan, B-C-D grupları 4 er takımdan oluşacaktır. 

16 Takımda; A-B-C-D grupları 4’ er takımdan oluşacaktır. 

17 Takımda; A-B-C grupları 4’ er takımdan, D grubu 5 takımdan oluşacaktır. 

18 Takımda; A-B grupları 4’ er takımdan C-D grupları 5’ er takımdan oluşacaktır. 

19 Takımda; A grubu 4 takımdan B-C-D grupları ise 5’ er takımdan oluşacaktır. 

20 Takımda; A-B-C-D grupları 5’ er takımdan oluşacaktır. 

Yarışmalar sonunda her gruptan ilk iki sırayı elde eden takımlar bir üst tura terfi edecek ve  

A1-C2,B1-D2, E GRUBUNU 

A2-C1,B2-D1, F GRUBUNU Oluşturacaktır.  

E ve F Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, G grubunu oluşturacak ve E1-F2 

ile E2-F1 ile eşleşerek grup yarışmalarını aşağıda belirtilen şekilde oynanacak, ilk dört 

sıra belirlenecektir. 
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21 ve daha fazla takım olması durumunda ise 8 grup oluşturulacaktır.     

21 takımda; A,B,C Grupları ikişer takımdan, D,E,F,G,H, Grupları ise 3 er takımdan 

oluşacaktır. 

22 Takımda; A,B,Grupları ikişer takımlı C,D,E,F,G,H, Grupları ise 3 er takımdan 

oluşacaktır. 

23 Takımda; A Grubu 2 takımdan B,C,D,E,F,G,H Grupları ise 3 er takımdan oluşacaktır. 

24 Takımda; A,B,C,D,E,F,G,H Grupları 3 er takımdan oluşacaktır. 

25 Takımda; A,B,C,D;E,F,G Grupları 3 er takımlı H grubu ise 4 takımdan oluşacaktır. 

26 Takımda; A,B,C,D;E,F, Grupları 3 er takımdan G ve H grupları ise 4 er takımdan 

oluşacaktır. 

27 Takımda; A,B,C,D;E Grupları 3 er takımlı F,G,H grupları ise 4 er takımlı olacaktır. 

28 Takımda; A,B,C,D Grupları 3 er takımlı E,F,G,H grupları ise 4 er takımlı olacaktır. 

29 Takımda; A,B,C Grupları 3 er takımlı D,E,F,G,H grupları ise 4 er takımlı olacaktır. 

30 Takımda; A,B Grupları 3 er takımlı C,D,E,F,G,H Grupları ise 4 er takımlı olacaktır. 

31 Takımda; A Grubu 3 takımlı B,C,D,E,F,G,H Grupları ise 4 er takımlı olacaktır. 

32 Takıma A,B,C,D,E,F,G,H Grupları 4 er takımdan oluşacaktır. 

2’ şer takımdan oluşan gruplardaki takımlar gruptaki yerleri için sıralama yarışması 

yapacaktır. 

3’ er takımdan oluşan gruplarda ise 1-2 ile oynayacak 3 bay geçecek, 1-2 nin galibi bay 

geçen takımla oynayacak bunların galibi grubu 1. Olarak tamamlayacak mağlubu ise 1-2 

maçının mağlubuyla baraj maçı oynayacak galip olan takım grup ikincisi olarak bir üst 

tura yükselecektir. 

 4’ er takımlı gruplarda 1-2 ile 3-4 ile oynayacaktır. 1-2 nin galibi 3-4 ün galibi ile grup 

birinciliği mücadelesi yaparken 1-2 nin mağlubu 3-4 ün mağlubuyla oynayacaktır. Galip 

takımların mağlubu il mağlup takımların galibi baraj maçı oynayarak grup ikinciliği 

belirlenecektir. 

5’ er takımlı gruplarda ilk maçlarda 1-2 ile 3-4 ile oynayacak 5 bay geçecektir. 

   İkinci maçlarda, birinci maçta bay geçen takım 3-4 maçının galibi ile oynayacak, 1-2 

maçının galibi ise bay geçecektir. 1-2 maçının mağlubu 3-4 maçının mağlubu ile 

oynayacak bu maçı kaybeden takım elenecektir.  

  Üçüncü maçlarda ise, ikinci maçta bay geçen takım, birinci maçta bay geçen takımın  

3-4 maçının galibiyle oynadığı maçı kazanan takımla grup birincisi olmak için 

oynayacak galip olan takım grubunu ilk sırada tamamlamış olacaktır. Mağlup olan takım 

ise grup ikinciliği için 1-2 maçının mağlubunun 3-4 maçının mağlubuyla oynadığı maçı 

kazanan takımla baraj maçı oynayacak ve kazana takım grubu ikinci sırada tamamlamış 

olacaktır.  

Yarışmalar sonunda her gruptan ilk iki sırayı elde eden takımlar bir üst tura terfi edecek 

ve 

A1-C2, B1-D2      I   GRUBUNU 

E1-G2, F1-H2        J   GRUBUNU 

A2-C1, B2-D1       K  GRUBUNU 

E2-G1, F2-H1   L   GRUBUNU oluşturacaktır. 

Bu grupların ilk iki sırasını elde eden takımlar bir üst tura yükselecektir. 

I1-J2, K1-L2   M GRUBUNU 

I2-J1, K2-L1  N GRUBUNU oluşturacaktır.  

M ve N gruplarında ilk iki sırayı elde eden takımlar, O grubunu oluşturacak ve 
M1-N2 ile M2-N1 ile eşleşerek grup yarışmalarını yukarıda belirtilen şekilde oynanacak, 

ilk dört sıra belirlenecektir. 
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3. Türkiye Birinciliği yarışmaları; İsviçre sistemiyle başlayacaktır. 
a) İsviçre sistemi sonucunda ilk 8 takım belirlenecektir. 
b) 8 takım tek eleme sistemine göre yarışmalarını yapacaktır. 

4. Yarışmalar; Petank disiplininde takım yarışmaları şeklinde yapılacaktır. 

5. Yarışmalarda oyun esnasında bir defaya mahsus oyuncu değişikliğine izin verilecektir.  

6. Oyuncular yarışmalara uygun kıyafetle katılmak zorundadır. Yarışmalarda tayt ve şort 

giyilmez. Takımlar eşofman ve aynı renk formalarıyla (tişört) yarışmalara katılmak 

zorundadır. Bu kurala uymayan takımlar hakem tarafından uyarıldıktan sonra 

yarışmadan diskalifiye edilir. 

7. Petank yarışmalarında bitirme sayısı tüm kategorilerde 13’dür. Maç süresi mahalli ve 

grup yarışmalarında; 40 dakika ve ilave bir el olarak oynanacaktır. Ancak süre sonunda 

beraberlik durumu söz konusu olursa ilave 1 el daha oynanacaktır. 

8. Petank yarışmalarında küçüklerde geçerli misket uzaklığı en yakın 4 metre - en çok 8 

metre, yıldızlar en yakın 5 - en çok 9 metre ve gençlerde ise en az 6 metre - en çok 10 

metre olacaktır.  

a. Misket oyun sahasının karşı kenarından en az 1 metre uzaklıkta ve yan kenarlardan en 

az 50 cm uzaklıkta olmalıdır. 

b. Atış yapılırken avuç içi yere bakmalıdır. Avuç içi yukarıya bakacak şekilde atış 

yapılması yasaktır. Bu kurala uyulmaması halinde öğrenci sporcu önce hakem tarafından 

uyarılır sonra topu diskalifiye edilir. 

c. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce öğrenci sporcu kendi 

toplarını yerinden alırsa, alınan petank toplarının hepsi hükümsüz olur. Bu konuda itiraz 

kabul edilmez. 

d. El bitiminde sayılar üzerinde mutabakata varılmadan önce öğrenci sporcu misket veya 

rakibin petank topunu yerlerinden alırsa rakip takıma altı sayı verilir. 

e. Herhangi bir öğrenci sporcunun oyun sahası sınırları içerisindeki yerde mevcut bir 

engeli kaldırması, düzlemesi veya bu engelin yerini değiştirmesi kesinlikle yasaktır. 

Sadece oynamak üzere olan öğrenci sporcu veya onun takım arkadaşı daha önce atılan 

petank topunun neden olduğu çukuru doldurabilir. Bu kurallara uyulmaması halinde 

öğrenci sporcu önce uyarılır sonra atılan veya atılmakta olan petank topu diskalifiye 

edilir. 

f. Öğrenci sporcunun ayakları çembere değmeden bütünüyle çember içerisinde bulunmalı 

ve atılan petank topu yere değinceye kadar ayakların çember dışına çıkmaması gerekir. 

Atış esnasında ayakların ikisinin de yere tam değmesi gerekir. 

g. Topu kullanma süresi 1 dakikadır. Bu süre, toplar ve misket durduktan sonra veya 

ölçüm gerekiyorsa, ölçümden sonra başlar. 

h. Her takımın yanında metre bulunacak, ölçümler öğrenci sporcular tarafından yapılacak, 

ancak anlaşmazlık durumunda hakeme baş vurulacaktır. 

ı. Çember, misket ve topların yerleri kesinlikle işaretlenecektir. 

j. Sadece çalıştırıcı kartına sahip kişi takımın arkasında durup atış sırası kendi 

sporcusunda olduğunda taktik verebilecek ve bunu yaparken diğer yarışmaları 

etkileyecek şekilde yüksek sesle bağırarak yapmayacaktır. Aksine davrananlar uyarılacak 

gerekirse yarışmadan men edilecektir.  

k. Çalıştırıcı kendine ayrılmış yerde duracak, kesinlikle saha içerisine girmeyecektir. 

Öğrenci sporcular sahayı terk edip çalıştırıcı yanına gitmeyecektir. Aksi takdirde ilk 

seferinde uyarılacak, devam ederse atılacak veya atılan top diskalifiye edilecektir.. 

l. Öğrenci sporcunun, oyun sırası diğer takıma geçtikten itibaren rakibinin duyacağı 

şekilde konuşması, moral ve motivasyon bozucu söz ve davranışlarda bulunması 

kesinlikle yasaktır. Buna uyulmaması durumunda ilk seferinde uyarılacak, devam ederse 

atılacak veya atılan top diskalifiye edilecektir. 


