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T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 52656196/330.01/1913824 20/02/2015
Konu: Taekwondo Müsabakaları

.................................MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi :Hatay Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün 16/02/2015 tarih ve 1161
sayılı yazısı.

İlgi yazı gereği,2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı İlkokul Sporları Organizasyonu Tertip
Komitesi kararları gereği,yapılması planlanan Taekwondo Gençler Kız/Erkek müsabaka
onayı ve yarışma talimatı yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet BABA
Müdür a.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü

EKİ:
1-Yazı Örneği ( 4 sayfa)

DAĞITIM:
Tüm Okullara



T.e. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HATAY VALiLiGi

Genelik Hb:metlei-i ve SporzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnMiidiirliigii

Sayi :37014006/158/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJlbl
Konu : Taekwondo Musabakalan

y '\ ~ w..3\\ 0\ ..~.KA YMAKAMLIGI

( Il~e Milli gitim Miidiirliigiine )

2014-2015 Egitim - Ogretim Yili il Okul Sporlan Organizasyonu Tertip Komitesi

kararlan geregi, yapilmasi planlanan Taekwondo Gencler KIZ / Erkek Musabaka onayi ve

yansma Taliman ekte sunulmus olup;

Geregini bilgilerinize arz ederim.

EKi: 1 adet Olur Fotokopisi

1 adet Yansma Talimati (2 Sayfa )

DAGITIM: ilge Kaymakamhklanna

'15

Yazisma Adresi

e-mail adresi

Telefon

.Genclik Hizmetleri ve Spor 11 MOdOrlOgOKanath Mahallesi AtatOrkCad.No:5 Antakya/HATAY
:hatay@gsgm.gov.tr •

:03262142492 (209) Faks :03262142495
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2014-2015 EGiTiM OGRETiM YILI

OKUL SPOR FAALiYETLERi

TAEKWONDO BRANS A<;IKLAMALARI

MUSABAKA ADI GENCLER KIZ-ERKEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn,BiRiNCiLiGi
MUSABAKA VERi G.H.S.i.M. EK SALON
MUSABAKA GUNU 21.02.2015 CUMARTESi
MUSABAKA SAATi 10.00

TARTISAATi 08.00-10.00

1. Yarismalar; Spor Genel MtldurltigtlOkul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi, Spor Faaliyetleri

Dairesi Baskanhgmca ongorulen hukumlere, Uluslararasi Oyun Kurallan ve Yansma
Talimatlanna uygun olarak yapilacaktir,

2. Yarismalar;

a) Yildizlar ve gencler kategorilerinde mahalli, grup ve Ttirkiye birinciligi kademelerinde,
kiz ve erkek sporcular arasmda ayn ayn yapilacaktir.

b) Mahalli yansmalar, Genclik Hizmetleri ve Spor u Mtidilrltiklerincebelirlenecek takvim
dogrultusunda ilan edilecek ve diizenlenecektir.

c) Grup ve Turkiye Birinciligi yansma duyurulan ve kanhmci listeleri, Daire
Baskanhgimtzca https:llokulsportaLgsb.gov.tradresinde yaymlanacaktir.

3. Kategoriler ve dogum tarihleri:

4. a) Grup ve Tiirkiye birinciligi yansmalanna katilacak ferdi sporcu kafileleri;
1-6 olmasi halinde 1 idareci, 1 cahstmci veya sadece 2 cahstmcidan,

7-13 olmasi halinde 1 idareci, 2 cahstmci veya sadece 3 cahstmcidan,

14-20 olmasi halinde 1 idareci, 3 cahstmci veya sadece 4 cahstmcidan,

21 ve uzeri olmasi halinde ise Genclik Hizmetleri ve Spor n Mudurlukleri'nce belirlenecek
yeterli sayida idareci ve cahstmcidan olusur,

b) llan edilen grup ve Turkiye birinciligi yansma programlanna gore, kategorilerinde yer

alan sikletlerde yansacak sporcular, yansmalara katilma ve aynlma tarihlerine gore

Genclik Hizmetleri ve Spor n Mudurluklerince ayn ayn kafileler halinde gonderilebilir.

c) ilan edilen grup ve Turkiye birinciligi yansma programlanna gore, musabakalan

tamamlanan sporculann yasal harcirahlan, organizasyonu diizenleyen Genclik Hizmetleri

ve Spor n Mudurlngunce hazirlanan aynhs evrakmda belirtilen tarihe gore, bagli olduklan
Genclik Hizmetleri ve Spor n Mudurluklerince odenecektir.

~) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi'nin 17 nci
maddesine gore islem yapihr.

d) Avans kapatma islernleri kafile idarecisi veya cahstmcisi tarafindan yapilacaktir.
Odemelerde kafile onay listesi odeme bordrosuna mutlaka eklenecektir.

5. a) Mahalli vansmalarda; ilk dort dereceyi elde eden sporcularamadalya ve basan belgesi
verilir.

b) Grup ve Tiirkiye bi rin ciligj vansmalannda; ilk dort dereceyi elde eden sporculara
madalya ve basan belgesi, dereceye giremeyen sporculara ise katihm belgesi verilir.

6. a) Yildizlar ve gencler kategorilerinde grup yarl~malarmakatIlacak sporcu saYllan;

1) Bir onceki egitim ogretim Ylhrun, Tiirkiye birinciligi yarl~malannda ilk dort dereceyi
elde eden sporculann illeri,

2) Bir onceki egitim ogretim yIllrun, mahalli yarl~malanna fiilen katIlan sporcu sayIlan,
dikkate almarak Daire Ba~kanhglmlzcabelirlenecek ve ilan edilecektir. .

b) il Disl Clips OIDr'Dnda; 4 iipcii maddepin (a) fIlgasmda belirtilen sporCD.idareci
've cahstIncl saylsmdan fazla kisi ver al3maz.

c) KKTC, sporculan, diiekt olarak Tiirkiye Birinciligine katllacaktlr.
,
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2014-2015 EGiTiM OGRETiM YILI

OKUL &POR FAALiYETLERi

TAEKWONDO BRAN~ A<;IKLAMALARI
7. a) Daire Baskanhgumz gerekli gordiigii takdirde, brans aciklamalanm ve yansmalara dair

diger hususlan degistirmede yetkilidir.

b) Tertip komiteleri, yansmalar oncesinde diizenlenecek teknik toplantida Daire

Baskanhgmuz tarafmdan yaymlanan brans aciklamalanru ve yansmalara dair diger

hususlan dikkate alarak, musabaka prograrruru belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.

8. itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yonetmeligi'nin 19 uncu maddesinde belirtilen hukumlere

gore tertip komitesine yapihr. Itirazin degerlendirmeye almabilmesi icin organizasyonu

diizenleyen Genclik Hizmetleri ve Spor n Mudurlugunun hesabma 250,OO.TL. ucret
yatmhr,

9. Yarisma alanma, 4 uncu maddenin (a) fikrasmda yer alan sporcu, idareci ve cahstmcidan
baskasmm girmesine izin verilmeyecektir

10. Orgun egitim kurumlannda ogrenim goren sporcu ogrenciler, yas ve kategorilerinde kendi

okullanm temsilen yansmalara katilmak zorundadir. Ancak; yas ve kategorilerinde kendi

okullarmdan ferdi katilurun olmamasi durumunda, okul mudurlugunden izin almak

sartiyla, bagh bulunduklan ilde faaliyet gosteren ve Bakanhgmuzca okul spor

faaliyetlerine katilmasi uygun gorulen yaygm egitim kurumlanru temsilen yansmalara
katilabilirler.

TEKNiK ACIKLAMALAR;

Ll.Yarisma kilolari;

12.Mahalli yansmalarda okullar, her siklette diledigi kadar sporcu ile yansmalara

katilabilecektir.

13.Kilolarda tolerans yoktur. Sporcu ogrcnciler; mahalli yan~malarda hangi kiloda yan~maya

katlldlVsa grup ve/veya Tlirkiye birinciligi vansmalarmda da ayru kiloda vansmalara

katllacaklardlf. Slklet degistirilcmeycccktir. Aksi takdirdc yan~malara almmayacaklardtr.

14.Yarl~malar gencler kategorisinde 2'~er dakikahk 3 raunt, yildizlar kategorisinde ise 1,5'ar

dakikahk 3 raunt iizerinden yapilacaktir.

15.Yansmalarda sporcular kullanacaklan (Safe, Guard, Kuki, el ve ayak koruyuculan, kafa

koruyucusu vs.) malzemeleri kendileri getireceklerdir.

16.Yansmalara ytldlzlarda (klz-erkek) 3. Olp (mavi-k1l1TIlZL)kusak derecesine sahip olan

sporcu ogrenciler, gens-Ierde (kIz-erkek) ise 1. Glp (kmll1ZI-siyah) kusak dcrecesine sahip

olan sporcu ogrenciler katllacaklardlr. Buntin idn sporcular illerinden gelirkcn Tlirki vc

Taekwondo Federasyommdan onayh kusak durumunu gostercn resimli kimlik kart! ilc 0

VII is-in gcs-crli lisanslanm birliktc getircccklcrdir.

17.Sporculann kilolanm ayarlamalanndan idareci ve cahstmcilan sorumlu olacaktir.

Kilolanm ayarlayamadigi icin yansmalara katilamayan sporculara herhangi bir odeme

yapilmayacaktrr.

18.Yildizlar ve gencler kategorilerinde yansmalara katilacak olan ogrencilerin kilo

problemlerinin olmamasi icin mahalli yansmalann sonuc bildirme tarihine yakm bir

zamanda yapilmasi icin jl Tertip Komiteleri gerekli tedbirleri alacaklardir.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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