
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

T.C 

BURSA VALİLİĞİ 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI  DART YILDIZLAR-GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: YILDIZ KIZLAR/ERKEKLER 

 Yer Tarih Saat 

Teknik Toplantı  
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi 

(Toplantı Salonu) 
05 Aralık 2022 10:00 

Müsabaka Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi 07-08-09 Aralık 2022 10:00 

KATEGORİ: GENÇ KIZLAR/ERKEKLER 

 Yer Tarih Saat 

Teknik Toplantı  
Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi 

(Toplantı Salonu) 
19 Aralık 2022 10:00 

Müsabaka Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi 21-22-23 Aralık 2022 10:00 

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 Yönetmeliği’nin “Terfiler” başlıklı 15.  maddesindeki hüküm gereğince, öğrencinin 

velisinin izni ile;    

• 2011 doğumlu öğrenciler Ortaokul kademesinde öğrenim görmeleri kaydıyla 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, ilgili eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt kategorideki 

hiçbir okullar arası yarışmalara katılamaz. 

Genel Hususlar 

 

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

 

Lisans Çıkaracak Öğrenci Sporcular İçin İstenen Belgeler;  

• Öğrenci belgesi,  

• Sağlık beyanı,  

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

• Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanı,  

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 

YARIŞMA 

AŞAMASI 
DOĞUM TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2022 Yılı tibariyle) 

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 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

T.C 

BURSA VALİLİĞİ 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 

• Yabancı uyruklular için oturma izin belgesi,  

 istenir. 

 

Teknik Açıklamalar  

 

1.  Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında sıralama 1.2.3.4 şeklinde yapılacaktır.  

2. Spor dalı yarışma formu spor.gsb.gov.tr/okulsportal adresinde yayınlanacaktır.  

3. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmaları, tek devreli lig usulü gruplar halinde oynatılır. Gruplardan 

çıkan ilk iki takım çapraz eşleşme ile eleme şeklinde oynatılacaktır.    

4. Mahalli yarışmalarda 6 veya daha fazla takım katılması durumunda; takımlar gruplara bölünerek tek devreli 

lig usulüne göre oynatılır. 5 veya daha az takımın katılımı durumunda ise tek grup yapılır ve tek devreli lig 

usulüne göre oynatılır.  

5. Tek devreli ligde ve grup yarışmalarında puan eşitliği durumunda;   

• İkili averajda takımların kendi arasında yaptıkları yarışmaya,   

• Üçlü averajda takımların kendi aralarındaki averajına (aldıkları ve verdikleri set sayılarına),  

• Üçlü averajda eşitlik bozulup ikili averajda kalınır ise kalan takımların aralarında ikili averaja (kendi 

aralarında yaptıkları maça)  bakılır.  

• Üçlü averaj hala değişmez ise gruptaki genel averaja bakılır.  

• Hala eşitlik devam ederse Tertip Komitesinin nezaretinde kura ile belirlenir.   

6. Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında;  

a) Dart yarışmaları çelik uçlu Dart ile yapılacaktır. Takım yarışmaları 5 set oyun üzerinden  oynanacağı 

için 4. ve 5. öğrenci sporcular ilk 3 asil öğrenci sporculardan tekrar yazılacaktır. Yedek öğrenci sporcu o tur da 

yazılmayacaktır. Yedek öğrenci sporcu ihtiyaç duyulursa çalıştırıcı tarafından bir sonraki turda değiştirilebilir. 

Yarışmalarda 3 set alan takım galip olacaktır.   

b) Yarışmalarda 501 (double out)  sayı düşme oyunu oynanacaktır Setin bitişi ise çiftli bölgeden olacaktır. 

Ancak iki öğrenci sporcuda 1 double düşerse o sete başlayan öğrenci sporcudan sayılmak üzere 9 dart 

uygulaması yapılır. 9 dart sonunda oyun sona ermez ise merkeze (bull)’a tek atış ile oyunun galibi belirlenir.   

c) Her iki öğrenci sporcu da 50 ( Elli ) ve daha altında bir sayıya indikten sonra iki sporcu da  üç tur sayı 

düşememeleri ( bast ) durumunda ilgili set e başlayan sporcudan saymak üzere hakem 9 ok uygulamasına geçer. 

7.   Öğrenci sporcular yarışmalara uygun kıyafetle katılmak zorundadır. Yarışmalarda aynı renkte olmak üzere 

eşofman ya da pantolon (kot ve tayt hariç) giyilecektir. Üstlük olarak okulun formasını veya takım oyuncularının 

aynı model ve renkte olan herhangi bir kıyafeti giymek zorundadır. Bu kurala uymayan takımlar hakem 

tarafından uyarıldıktan sonra yarışmadan diskalifiye edilir.  

8. Yarışmalarda öğrenci sporcular yabancı bir ülke bayrağı veya ismi bulunan kıyafet ile yarışamaz.    

9.  Grup ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında kuralar yayımlanan isim listesine göre yukardan aşağı doğru 

sırayla çekilir. 

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=22&btid=9&engelDurumId=5 

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim:  

Dart İl Temsilcisi: Nihat DEMİR - 0530 766 81 08 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=22&btid=9&engelDurumId=5

