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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI BOKS GENÇLER A-B İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: GENÇLER (A-B)  

 Saat Tarih Yer 

Tartı 08:00-10:00 10 Ocak 2023 Salı 

Çok Amaçlı Spor Kompleksi 

Boks Salonu 

(Atıcılar) 

Teknik Toplantı 10:00 10 Ocak 2023 Salı 

Müsabaka 

16:00 10 Ocak 2023 Salı 

14:00 
11-12 Ocak 2023  

Çarşamba-Perşembe 

NOT 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin 

değişimi İl temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

 Tartıya gelirken  Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı 

(Nüfus Cüzdanı)  bulunacaktır. 

 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 

a) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Yaygın Eğitim ve Öğretim kurumlarına kayıtlı aktif öğrenciler, 

spor dalı uygulama esasında belirtilen kategori ve yaş aralığında bulunmaları koşulu ile 

lisanslandırılarak okul spor yarışmalarına katılabilirler. 

 
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.  

d) Çalıştırıcı ve/veya idarecilerin; spor.gsb.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 İl Tertip Komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri 

olmaması halinde öğrenci sporcular yarışmalara alınmayacaktır.  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 

DOĞUM 

TARİHLERİ 
YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

 

Gençler B 

 

Lise Mahalli/Ulusal 2007-2008 14-15 yaş 

 

Gençler A 

 

Lise Mahalli/Ulusal 2005-2006 16-17 yaş 
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e) 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.  

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

maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir.  

g) 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.)       

ğ) 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. 

 

TEKNİK AÇIKLAMALAR: 

 
1. Yarışma sıkletleri: 

 

 
2. Mahalli yarışmalara okullar, her sıklette dilediği kadar öğrenci sporcu ile katılabilecektir.  

3. Kilolarda tolerans yoktur. Öğrenci sporcular, Mahalli yarışmalarda hangi kiloda yarışmaya katıldıysa 

Türkiye Birinciliği yarışmalarında da aynı kiloda yarışmalara katılmak zorundadır. Gençler (A) kategorisi 46 

kg’dan düşük, gençler (B) kategorisi ise 44 kg’dan düşük oynayamaz.  

KATEGORİSİ VE STİL 
DOĞUM 

TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 

(2022 Yılı İtibariyle) 
SİKLETLER 

GENÇLER (B) ERKEK 2007-2008 14-15 yaş 
(44-46)-48-50-52-54-57-60- 

63-66-70-75-80- (+80) KG 

GENÇLER (B) KIZ 2007-2008 14-15 yaş 
(44-46)-48-50-52-54-57-60- 

63-66-70-75-80- (+80) KG 

GENÇLER (A) ERKEK 2005-2006 16-17 yaş 
(46-48)-51-54-57-60-63,5-67- 

71-75-80-86-92- (+92) KG 

GENÇLER (A) KIZ 2005-2006 16-17 yaş 
(46-48)-50-52-54-57-60-63- 

66-70-75-81- (+81) KG 
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4. Yarışmalar; gençler (A) kategorisinde 3 dakikalık 3 raunt, gençler (B) kategorisinde ise 2 dakikalık 3 raunt 

üzerinden yapılacaktır.   

5. Öğrenci sporcular, yarışmalarda kullanacakları dişlik, Boks atlet şortu (mavi ve kırmızı) ve kes (Boks 

ayakkabısı) vb. malzemeleri kendileri temin edecektir.  

6. Ulusal yarışmalarda kullanılacak malzemelerin yarışma mahalline taşınması ve yeterli teknik personelin 

görevlendirilmesi Türkiye Boks Federasyonunca yapılacak ve konu ile ilgili tüm giderler federasyonca 

karşılanacaktır.  

7.Yarışmalarda doktor ve ambulans bulundurulması zorunludur. 

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal adresinde yer alan ilgili 

branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Boks İl Temsilcisi : Kurban GÜNEBAKAN- 0507 6440202 

 


