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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI BEYZBOL KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin Terfiler başlıklı 15. maddesindeki hüküm gereğince, öğrencinin 

velisinin izni ile:  

 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  
 

a)Yarışma alanına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Faaliyetleri 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 ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘Spor Bilgi Sistemi’ üzerinden 

çıkarılmış ‘Saha Giriş Kartı’ ile katılmaları zorunludur.  

c) Çalıştırıcılar tarafından; Mahalli ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında esame listelerinin ‘Spor Bilgi Sistemi’ 

üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakem veya İl Tertip Komitesi yetkililerine ibraz edilmesi 

zorunludur.  

ç) Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin ‘Spor Bilgi Sistemi’ üzerinden 

düzenlenmesi zorunludur.  

KATEGORİ: KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER ERKEK 

 Saat Tarih Yer 

Teknik Toplantı 10:00 
08 Mayıs 2023  

Pazartesi 
Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu 

Müsabaka 10:30 

NOT 

 Teknik toplantıya gelirken Esame Listesi getirilmesi zorunludur, esame listelerindeki 

sporcu sayılarına göre planlama yapılacaktır.  

 Müsabakaya gelirken Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı) 

bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl 

temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı İtibariyle) 

Küçükler Ortaokul Mahalli/Ulusal 2011-2012 10-11 yaş 

Yıldızlar Ortaokul Mahalli/Ulusal 01.09.2008-2009-2010 12-13 yaş 

Gençler  Lise Mahalli/Ulusal 01.09.2004-2005-2006-2007-2008 14-17 yaş 
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d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde yayımlanan ilgili spor dalı 

açıklamalarında yer alan saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya katılmaları zorunludur. Teknik 

toplantıya katılmayan çalıştırıcı ve/veya idarecilerin İl 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 2011-2012-2013 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde 

01.09.2008- 2009-2010-2011 (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 Sporcular; yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır (Mahalli ve Türkiye 

Birinciliği yarışmaları ayrı yarışma olarak kabul edilir)  

ğ)Öğrenci sporcuların fiziki görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 16. maddesinde 

belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.  

h) Mahalli 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  

 Öğrenci Sporcu Lisansı (Spor Dalına ait)  

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

 Esame Listesi ( Tüm yarışmalarda zorunludur.)  

ı) Çalıştırıcının ilgili mevzuatlarda yer alan hükümleri taşıması gerekmektedir. 

 

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.  

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 ve detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=56&btid=9&engelDurumId=5   

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

  İletişim:  

  Softbol İl Temsilcisi: İsmail CAN - 0 536 420 60 62 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=56&btid=9&engelDurumId=5

