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2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI FLOOR CURLİNG KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER 

 İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: KÜÇÜK-YILDIZ-GENÇ KIZLAR/ERKEKLER-KARMA 

 Saat Salon/Tesis Tarih 

Teknik 

Toplantı 

Küçükler 

09:30 
Kestel İlçe Müdürlüğü 

Spor Salonu 

09 Ocak 2023 

Pazartesi 

Müsabaka 

Küçükler 
10:00  

09 Ocak 2023 

Pazartesi 

Teknik 

Toplantı 

Yıldızlar 

09:30 
Kestel İlçe Müdürlüğü 

Spor Salonu 

10 Ocak 2023 

Salı 

Müsabaka 

Yıldızlar 
10:00  

10 Ocak 2023 

Salı 

Teknik 

Toplantı 

Gençler 

09:30 
Kestel İlçe Müdürlüğü 

Spor Salonu 

11 Ocak 2023 

Çarşamba 

Müsabaka 

Gençler 
10:00  

11 Ocak 2023 

Çarşamba 

NOT 
 Müsabakaya gelirken Esame Listesi, Sporcu Lisansı (Renkli), T.C. Kimlik Kartı (Nüfus 

Cüzdanı)  bulunacaktır. 

 Müsabaka sayısına göre ve gerek görülmesi halinde başlama saatlerinin değişimi İl 

temsilcisi tarafından yapılacaktır. 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

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

izni ile;   

 2013 doğumlu öğrenciler, ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla küçükler kategorisine,  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

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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 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, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ‘‘Spor Bilgi Sistemi’’ 

üzerinden çıkarılmış “Saha Giriş Kartı” ile katılmaları zorunludur.  

c) Çalıştırıcılar tarafından Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında Esame listelerinin ‘Spor Bilgi 

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

edilmesi zorunludur.  

d) Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarına ait Mülki Amir Onayı ve Kafile Listesinin “Spor Bilgi Sistemi” 

üzerinden düzenlenmesi zorunludur.  

e) 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.  

f) 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 (ilkokul kademesi), Yıldızlar kategorisinde 

01.09.2008-20092010-2011 (Ortaokul Kademesi) doğumlu öğrenci sporcular iştirak edecektir.  

g) 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.  

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

belirtilen hususlara göre İl Tertip Komitesi tarafından işlem tesis edilir. 

i) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında takımların/öğrenci sporcuların 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.)            

j) 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.  
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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. Bu Spor Dalı Uygulama Esaslarında açıklaması yapılmayan oyun kuralları için Türkiye Curling Federasyonu 

“Floor Curling Oyun Kuralları” talimatı geçerlidir.  

2. Yarışmalar yeterli sayıda Floor Curling hakemi eşliğinde oynanır.  

3.  Erkek takımlar ve kız takımlarda yarışan sporcular karma takımda yarışamaz.   
4. Floor Curling okul yarışması 1 (bir) Floor Curling oyun seti üzerinde oynanır. Her oyun setinde toplam 8 (sekiz) 

taş ve 1 (bir) oyun alanı bulunur. Bu taşlar 2 (iki) farklı renkte olur. 1. Takım 4 taşa, 2. Takım diğer 4 taşa sahiptir. 

Floor Curling oyun seti teknik özellikleri, Türkiye Curling Federasyonu “Floor Curling Oyun Kuralları” talimatı 

“Oyun Alanı ve Oyun Ekipmanları – Teknik Özellikler” bölümünde detaylı olarak belirtilmiştir.   

5. Takımlar maç öncesi takım listesini lisansları ile birlikte hakemlere en az 15 dk önceden teslim etmeleri 

gerekmektedir. Maç başlama saatinden 15 dk geçmesine rağmen yarışmaya gelmeyen takım, hakem kararıyla 

hükmen 2-0 yenik sayılır. Eğer takım 15 dk içerisinde oyuna gelir ise birinci end 1-0 tamamlanmış sayılır. Oyun 

2.End’den başlar. 2. End’de çekiç hakkını rakip takıma verir.   

6. Oyun başlamadan önce her takım 1’er çekiç atışı yapar. Çekiç atma süresi her takım için 30 saniyedir. Çekiç 

atışları sonucunda eşitlik bozulmazsa hakem para atışı ile maça başlayan takım seçimi yapılır. Para atışını kazanan 

takım çekiç hakkına sahip olur. 

7. Her Floor Curling yarışması 8 end oynanır, takımlar en az 5 end oynamak zorundadır. 8 end sonunda en çok sayı 

alan takım galip gelir, 8 end sonunda eşitlik bozulmaz ise, eşitlik bozulana kadar 1’er end oynamaya devam edilir.   

8. Mahalli yarışmalara başvuru yapan okul ve takım sayısına göre yarışmalar eleme usulü ya da Grup şeklinde 

yapılacaktır.    

9. Her takım 1 (bir) çalıştırıcı bulundurabilir ve yarışmalar boyunca maç esnasında teknik taktik veremez. 

Çalıştırıcılar, hakemlerin belirttiği çalıştırıcı oturma yerinde otururlar ve takım molası ile teknik molalar hariç 

oyuna sözlü veya işaretsel olarak hiçbir şekilde müdahale edemezler. Müdahalede bulunan çalıştırıcıya hakem 

tarafından ilk uyarı verilir. İhlalin tekrarı olursa çalıştırıcı, hakem tarafından oyun alanı dışarısına alınır. Sporcular 

End aralarında maksimum 10 saniye antrenörleriyle görüşülebilir.   

10. Her yarışma 8 end oynanır. Takımlar en az 5 end oynanmak zorundadır. 5 end öncesi oyundan çekilen takım o 

maçı hükmen 2 – 0 kaybeder ve bir sonraki maçında çekiç hakkını rakip takıma verir. İlk End’i kazanan takım, 

ikinci End ilk atışı yapar. Tüm End’ler oynandıktan sonra eşitlik bozulmadığı takdirde eşitlik bozulana kadar 1 

End oynamaya devam eder. 4. End sonunda 2 dk. teknik mola arası verilir. Her takımın maç içerisinde istediği 

zaman kullanmak üzere 1 mola hakkı vardır. Takım mola süresi 1 dakikadır. Süreler hakem tarafından tutulur ve 

takımların çalıştırıcılarının oyun alanına gelmesi ile süre başlar. Mola süresinin bitimine 10 saniye kala takım 

uyarılır. Zorunlu sebeplerde mola süresi hakem tarafından arttırılabilir.   

11. Yarışmalarda süre tutulmaz. Bilerek oyunun geciktirildiği durumlarda; hakem uyarısının ardından oyunu 

geciktiren takım öğrenci sporcusu 30 saniye içerisinde taş atışını yapmalıdır. Buna rağmen taşı atmadığı hakem 

tarafından tespit edilen öğrenci sporcunun o taşı atmasına izin verilir, taş atışı gerçekleştikten sonra atılan taş 

rakip takım lehine bir pozisyonda durmuş ise taş oyunda sayılır. Şayet taş rakip takım aleyhine bir pozisyonda 

yer almış ise o taş hakem tarafından oyundan çıkartılır.  

12. 12. Bir oyunun sonucu, oyundan önce belirlenen End’ler tamamlandığında puan çokluğuna göre belirlenir ya da 

oynanması gereken minimum End sayısı oynandıktan sonra, bir takım rakibinin galibiyetini kabullendiğinde veya 

bir takım aritmetik olarak yenildiğinde belirlenmiş olur. Bir takım aritmetik olarak yenildiğinde oynanan Endi 

bitirebilir, yeni bir End başlatılamaz ve yarışma sona erer.   

Bir End tamamlandığında, (tüm taşlar atıldığında) bir takım, Tee'ye (merkeze) rakibin herhangi bir taşından daha 

yakın olacak şekilde evde bulunan veya evin herhangi bir noktasına temas eden her taş için bir puan alır.   

Taşların merkeze yakınlığı noktasında tereddüde düşülürse takım kaptanları hakemden ölçüm ister. Eğer ölçüm 

ilave sayıları belirlemek için yapılıyorsa, sadece Tee'ye (merkeze) daha yakın olan taşlar sayılır.   

Bir takım ancak atış sırası kendisine geldiğinde oyundan çekilebilir. Bir takım End tamamlanmadan önce oyundan 

çekildiğinde, o endin skoru aşağıdaki yöntemlerle belirlenir:   

* İki takımın da henüz atmadığı taşları varsa, skorboarda o End için ''X'' konulur.   

* Takımlardan birisi tüm taşlarını atmışsa:   

a) Eğer tüm taşlarını atan takımın puan olarak sayılan taşı varsa puan verilmez. Sonucu belirlemek için puanlar 

gerekmedikçe, skorboarda o End için ''X'' konulur.   

b) Eğer tüm taşlarını atmayan takımın puan olarak sayılan taşı varsa bu puanlar verilir skorboarda yazılır.  
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c) Eğer puan olarak sayılacak taş yoksa skorboarda ''X'' konulur.  

13. A takım oyuncusu B takımın taşına bilerek ve isteyerek atış sırasında eli veya ayağı ile dokunursa ya da taşa 

herhangi bir cisim fırlatırsa, karşı takım rakip takımın taşını istediği yerde konumlandırır.  Oyun alanına ayak ile 

basılmamalıdır. Atış sırasında oyun alanına ayak ile basan öğrenci sporcunun o taşın atışına izin verilir, taş atışı 

gerçekleştikten sonra atılan taş rakip takım lehine bir pozisyonda durmuş ise taş oyunda sayılır. Şayet taş rakip 

takım aleyhine bir pozisyonda yer almış ise o taş hakem tarafından oyundan çıkartılır ve taşlar eski yerine getirilir.  

A takımının atışı sırasında B takımı sporcularından Curling (Floor) ruhuna aykırı olarak rakibinin 

konsantrasyonunu dağıtıcı el hareketleri ya da sözlü olarak müdahalede bulunduğu tespit edilen oyuncu hakem 

tarafından ilk olarak uyarılır, eğer sporcu aynı hareketlere devam ederse, o yarışmadan ihraç edilir, o takım 

hükmen 2-0 yenik sayılır.  Takımların atışı sırasında taşa dışarıdan müdahale olduğunda o atış tekrar edilir. 

Müdahaleyi yapan çalıştırıcı olduğu takdirde, hakem tarafından oyun alanı dışına gönderilir.   

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=19&btid=9&engelDurumId=5  

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

İrem BAĞADUR - 0507 434 59 54  

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=19&btid=9&engelDurumId=5

