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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI BADMİNTON GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, öğrencinin velisinin 

izni ile:  

 Minikler kategorisinde yer alan 2013 doğumlu öğrenciler, Ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri 

kaydıyla küçükler kategorisine,  

 Küçükler kategorisinde yer alan 2011 doğumlu öğrenciler yıldızlar kategorisine,  

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2009 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla 

Gençler kategorisine terfi ettirilebilir.  

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır.  

 Terfi ettirilen öğrenci sporcular, eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki hiçbir okullar 

arası yarışmalara katılamaz. 

 

 

Genel Hususlar 

 

Okul spor faaliyetlerinde; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında öğrenci sporcuların yanlarında 

bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik olan öğrenci sporcu yarışmalara 

alınmayacaktır.  

 T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı   

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

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

 Esame Listesi ( Tüm yarışmalarda zorunludur.) 

 

 

Lisans 

Öğrenci sporcu lisansları, okul yetkilisi tarafından spor bilgi sistemi üzerinden düzenlenir.  

  

a) İlk Defa Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık izin belgesi,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi, istenir.  

KATEGORİ: GENÇLER  KIZ/ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 10:00 13 Aralık 2022 Salı 

Gürsu Sporcu Fabrikası 

Spor Salonu Müsabaka 10:30 

 

13/14/15 Aralık 2022 

Salı-Çarşamba-Perşembe 

 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

Gençler Lise Mahalli/Ulusal 01.09.2004-2005-2006-2007-2008 14-17 yaş 
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b) Daha Önce Lisansı Olan Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

• Veli izin belgesi, (e-devlet veya okul müdürlüğü)  

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi,  istenir.  

 

c) Öğrenci sporcular için ilk defa lisans düzenlenirken sağlık izin belgesi ibrazı zorunludur.  

d) Sağlık beyanı ile lisans düzenlenmesi; öğrenci sporcu ilk lisansına sahip olduktan sonra lisans işlemleri bu 

maddenin (b) bendinde yer alan belgeler ve sağlık beyanı ile düzenlenir.   

 

Teknik Açıklamalar  

 

1. Minikler kategorisi: Mahalli olarak yapılacaktır. Tek erkek – tek bayan, çift erkek-çift bayan ve karışık çiftler 

olarak yapılacaktır.  

2. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız-erkek karma takım yapılmayacak.  

3. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde kızlar ve erkekler yarışmalarında her bir spor dalında iki çiftler 

maçı ve üç tekler maçından oluşur.  

4. Tüm kategorilerde güç dengesi uygulanmayacaktır.   

5. Sayı sistemi tüm kategorilerde 21'dir.  

6. 20–20 beraberlikte 2 sayı uzatılır fark iki olunca yarışma biter, eğer sayı 30’ a kadar uzarsa iki fark aranmaz ve 

yarışma biter. Örnek: 29–30  

7. Çiftler yarışmalarında servis geçtiğinde sayıya uygun alanda kalan öğrenci sporcu servisi kullanır. Yani sayı 

çift ise sağdaki, sayı tek ise soldaki öğrenci sporcu servis kullanır. Yine her sayı alındığında öğrenci sporcular 

alan değiştirecektir.  

8. Her hata sayıdır.  

9. Servis atarken ayakların herhangi bir bölgesi yere temas etmek zorundadır ve önde bulunan denge ayağı sabit 

kalacak ve bu ayak yerde sürünmeyecektir.  

10. Yarışmalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanır. Setlerde 11. sayıya ulaşıldığında teknik mola verilir. Mola 

süresi 60 saniyedir. Bu mola da su ve taktik alınır.   

11. Setler arasındaki dinlenme iki dakikadır. Bu süre tüm setler arasında aynıdır.  

12. Averaj; grup yarışmalarında kazanılan maçların eşit olması durumunda ikili averajda; iki takımın birbiri ile 

oynadığı maça bakılır (yenmiş olan takım bir üst tura çıkar). Üç veya daha fazla takımın puanlarının eşit 

olması durumunda, gruptaki tüm takımlar arasındaki yarışmaların averajlarına bakılır. Yarışma averajlarının 

eşitliği halinde takımlar arasındaki "kazanılan ve kaybedilen setlerin averajına; eşitlik durumunun devamında 

ise, bu takımlar arasındaki yarışmalardan elde edilen sayı averajına bakılarak sıralama belirlenir.  

13. Top oyunda iken çalıştırıcı taktik vermeyecektir, oyuna müdahale etmeyecektir. Oyun durduğu herhangi bir 

anda çalıştırıcı kortun gerisindeki kendisine ayrılan yerden taktik verebilir.  

14. Anons yapıldıktan sonra oyuncular 5 dakika içinde sahada bulunacak. Yarışma öncesinde 2 dakika ısınma 

verilecektir. 5 dakika içinde sahada yerini almayan öğrenci sporcu mağlup olacaktır. 

15. Okul ismi belirten yazılar sırtta düz bir şekilde olacak, yay şeklinde olmayacak öğrenci sporcu ismi yazılmış 

ise isim üstte olacaktır.  

16. Sahada yarışmalar oynanırken hiçbir çalıştırıcı veya yarışması olmayan öğrenci sporcu oyun alanı içerisinde 

bulunmayacaktır.  

17. Yıpranan top hakem yetkisinde değiştirilir.  

18. Herhangi bir sebeple bir kategoriden çekilen sporcu tüm turnuvadan çekilmiş sayılır. Sağlık sebebiyle korta 

doktor veya sağlıkçı gelmesi durumunda (sağ bilek sakatlığı)aynı sakatlık için bir daha müsabaka 

durdurulamaz, 1 dk mola veya 2 dk set arasında aynı sakatlık için süreye geçmemek kaydıyla işlem yapılabilir. 
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Tek Devre Lig Usulü Eşleşme 

3’lü 

x-3 x-2 x-1     

1-2 3-1 2-3     

4’lü 

1-4 1-3 1-2     

2-3 4-2 3-4     

5’li 

x-5 x-4 x-3 x-2 x-1   

1-4 5-3 4-2 3-1 2-5   

2-3 1-2 5-1 4-5 3-4   

6’lı 

1-6 1-5 1-4 1-3 1-2   

2-5 6-4 5-3 4-2 3-6   

3-4 2-3 6-2 5-6 4-5   

7’li 

x-7 x-6 x-5 x-4 x-3 x-2 x-1 

1-6 7-5 6-4 5-3 4-2 3-1 2-7 

2-5 1-4 7-3 6-2 5-1 4-7 3-6 

3-4 2-3 1-2 7-1 6-7 5-6 4-5 

 

  

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=4&btid=9&engelDurumId=5 

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Badminton İl Temsilcisi: Yücel ÇELİK - 0532 560 51 86 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=4&btid=9&engelDurumId=5

