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HATAY VALiLiGi

Genelik Hizmetleri ve Spor if Miidiirliigii

Sayi : 37014006/86/-58 .2...
Konu :Masa Tenisi Musabakalan

~ffl.{...6J~&(;".l..KAYMAKAMLIGI
( il~eMilli Egitim Miidiirliigiine )

2014-2015 Egitim - Ogretim Yilt Il Okul Sporlan Organizasyonu Tertip Komitesi
kararlan geregi, yapilmasi planlanan Masa Tenisi Kucuk KIZ- Erkek Musabaka Onayi ve
Talimati ekte sunulmus olup;

Geregini bilgilerinize arz ederim.

EKi: 1 adet Olur Fotokopisi
1 adet Talimat (2 Sayfa)

DAGITIM: ilye Kaymakamhklanna ( )'

Yazisrna Adresi
e-mail adresi
Telefon

.Genclik Hizmetleri ve Spor II MOdOrlUgUKanath Mahallesi Ataturk Cad.No:55 AntakyalHATAY
:hatay@gsgm.gov.tr
:03262142492 (209) Faks :03262142495
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VALiLiK MAKAMINA
HATAY

Miisabakarun Adi : 2014-2015 Egitim- Ogretim Yih Masa Tenisi
Mtisabakalan

Miisabakanm Kategorisi : Kucuk KlZ- Erkek

Miisabakanm Tarihi : 12 - 13 Subat 2015 tarihlerinde

Miisabakamn Yeri : GHSiM Spor Salonu

2014 - 2015 Egitim - Ogretim Yih nOkul Sporlan Organizasyonu Tertip Komitesi karan
geregi, yapilmasi planlanan Kucukler Masa Tenisi Miisabaka Talimati ekte sun~U$'\olup
geregini bilgilerinize an ederim. l.~

Hasan OZYURT
nMuduru a.
Sube MUdUrV.

EKi: 1 adet Talimat (2 Sayfa)

Yazisma Adresi
e-mailadresi
Telefon

.Genclik Hizmetleri ve Spor IIMudurlugu Kanath Mahallesi Ataturk Cad.No:55 AntakyaIHATAY
:hatay@gsgm.gov.tr
:03262142492 (209) Faks :03262142495



2014-2015 EGGTiM OGRETGM YILT
OKUL SPOR FAALiYETLERi MASA
rextst BRANS A<;IKLAMALARI

MUSABAKA TARim: 12-13SUBAT-2015
MOSABAKA YERi:G.H.S.i.M EK SALON
MOSABAKA SAATi: 09.30
KATEGoRi:KD~DKLER

l.Yarl§malar; Spor Genel Mudiirlugu Okul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi, Spor Faaliyetleri
Dairesi Baskanligmca ongorulen htiktlmlere, Uluslararasi Oyun Kurallan ve Yansma
Talimatlanna uygun olarak yapilacaktir.

2. Yarismalar;
a)Miniklerde mahalli, kucukler, yildizlar ve gencler kategorilerinde ise mahalli, grup ve
Turkiye birinciligi kademelerinde, kiz ve erkek okul takimlan arasmda ayn ayn
yapilacaktir .
b)Mahalli yansmalar, Genclik Hizmetleri ve Spor ilMudurluklerince belirlenecek takvim
dogrultusunda ilan edilecek ve duzenlenecektir.
c)Grup ve Turkiye Birinciligi Yansmalan ile ilgili katilimci listeleri ve duyurular Daire
Baskanhgmuzca https:llokulsportal.gsb.gov.tr adresinde yaymlanacaktir.

4. a) Mahalli, grup ve Turkiye birinciligi yansmalanna katilacaklar takimlar;
1) Minikler. kiiciikler. yIldlZlar ye gencler kategorisinde;en az 3, en fazla 4 sporcu ile 1
cahstmci ile 1 idareci veya sadece 2 cahstmcidan olusur. Daha az sporcu ile katilanlar
yansmalara almmayacaktir.
b) Ilan edilen grup ve Turkiye birinciligi yansma programlanna gore musabakalan erken
sonuclanan veya tamamlanan takimlann yasal harcirahlan organizasyonu diizenleyen
Genclik Hizmetleri ve Spor n Mudurlugunce hazirlanan aynhs evrakinda belirtilen tarihe
gore, bagh olduklan Genclik Hizmetleri ve Spor nMudurlugunce odenecektir.
c) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yonetrneligi'nin 17nci
maddesine gore islem yapihr.
f;)Avans kapatma islemleri kafile idarecisi veya cahstmcisi tarafinca
yapilacaktir.Odemelerde kafile onay listesi odeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.

5. a) Mahalli yansmalarda; ilk dort dereceyi elde eden takimlara kupa ve basan belgesi,
sporculanna madalya, dereceye giremeyen takimlara ise katihm belgesi verilir.
b) Grup yarlsmalarm da; bir ust kademedeki yansmalara katilma hakki elde eden
takimlara ve sporculanna basan belgesi ile madalya, derece elde edemeyen takimlara ve
sporculanna ise katihm belgesi verilir.
c)Tiirkiye birincilHU yansmala rIll da; ilk dort dereceyi elde eden taknnlara kupa ve
basan belgesi, sporculanna ise madalya ve basan belgesi, dereceye giremeyen takimlara ve
sporculanna ise katihm belgesi verilir.

6. a) Kticukler, yildizlar ve genc;ler kategorilerinde grup yan~malanna katIlacak taklln
saYllarl;
1) Bir onceki egitim ogretim Ylhmn Turkiye birinciligi yan~malannda ilk dort dereceyi
elde eden taklmlarm illeri,
2) Bir onceki egitim ogretim yllnun, mahalli yan~malara fiilen katllan taklm saYllan,
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dikkate almarak Daire Baskanhgmuzca be1irlenecek ve i1an edi1ecektir.
b) KKTC oku1 takimlan direkt olarak Ttirkiye Birinciligi yansmasma katilacaktir.
e)nDI~I (::d{l~Olur'unda; 4 Iincii madden in (a) fikrasmda yer alan sporeu, idareci ve
eahstmci sayismdan fazla kisiyer alamaz.

7.a) Daire Baskanhgmuz, gerekli gordugt; takdirde, brans aciklamalanrn ve yansmalara dair
diger hususlan degistirmede yetkilidir.

b)Tertip komite1eri, yansmalar oncesinde dUzen1enecek teknik toplantida Daire
Baskanhgmuz tarafindan yaymlanan brans aciklamalanm ve yansmalara dair diger
husus1an dikkate a1arak mUsabaka programmi be1irlemek ve uygu1amakla yetkilidir.
e) Yansmalara bir ilden iki veya daha faz1a takmun katilmasi halinde bu takimlann kura ile
ayn ayn gruplara dagihmi saglanacaknr. (Ornek; Bir ilden U9 takim katihrsa 2-1, dort
takim katihrsa 2-2 seklinde kura ile ayn ayn gruplara verilecektir.)

8. ltirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi'nin 19 uncu maddesinde belirtilen hUkUmlere
gore tertip komitesine yapihr, Itirazin degerlendirmeye ahnabilmesi icin organizasyonu
dUzenleyen Genclik Hizmetleri ve Spor nMUdiirlUgU hesabma 250,00. TL. Ucret yatmhr.

9. Yansma alanma, 4. maddenin (a) fikrasinda yer alan sporcu, idareci ve cahstmcidan
baskasmm girmesine izin verilmeyecektir.

10. Orgun egitim kurumlannda ogrenirn goren sporcu ogrenci1er, yas ve kategorilerinde kendi
okullanru temsilen yansmalara katilmak zorundadir.
Ancak sporcu cgrencllenn,
a)Okullarmdan takim kanlmu olmamasi,
b)Okullanndan takim katilmnn olmasi fakat takimda yer alamamalan,
Durumlannda okul mtldtirltlgtinden izin almak sartiyla bagh bulunduklan iide faaliyet
gosteren ve Bakanhgmuzca okul spor faaliyetlerine katilmasi uygun gorulen yaygm egitim
kurumlarmi temsilen yan~malara kattlabilirler.

11. ISF' ye katllacak oku1 takIm1an orgUn egitim veren kurumiarl kapsamakta olup, yaygm
egitim veren kurumlarm, ISF kurallan geregi Tiirkiye Birincisi olsa dahi Ulkemizi temsil
edemeyecektir.

12. Sporcular yarl~ma siiresinde ayru forma numaraSI ile oynayacaktu.

TEKNiK ACIKLAMALAR

13.Yarl~malar 5 ma9hk sistem (5 tek) i1eyapIlacaktlr.
14. Bir set 11 sayl, ma91ar ise 5 set Uzerinden kazanIlml~ 3 set olarak oynanacakttr.
15.Yan~ma1arda beyaz top kullanIlacagmdan dolaYI, forma, etek veya ~ortun ana rengi,
formanm yaka ve kollan dl~mda, kullaru1an topun renginden a9Ik9a farkh olacaktlr.
16. Bir takim maymda yer alan sporcu1ar 90rap, ayakkabi dl~mda tek tip giyinecek1erdir.
17.Minikler kategorisinde, tertip komitesinin a1acagl karar dogrultusunda ya!?grupiarl ayn
ayn yarl~tlfl1abi1ir.
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