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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

 

 

2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  

OKULLARARASI  MASA TENİSİ GENÇLER   İL BİRİNCİLİĞİ  

TEKNİK TOPLANTI VE YARIŞMA PROGRAMI 

 

KATEGORİ: GENÇ KIZLAR/ERKEKLER 

 Saat Salon/Tesis Tarih 

Teknik Toplantı 09:30 
Kestel İlçe Müdürlüğü 

Spor Salonu 

14 Aralık 2022 

Çarşamba 

Müsabaka 10:00  14/15/16 Aralık 2022 

 

 

Kategoriler ve Doğum Tarihleri 

 
a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin ‘‘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 kategorisinde 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)  

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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• 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  

 

1) Takım yarışmaları Gençler kategorisinde, 5 maçlık sistem (5 tek ) ile yapılacak olup, Minikler, Küçükler ve 

Yıldızlar kategorilerinde ise 5 maçlık sistem (4 tek 1 çift) ile yapılacaktır.  

2) Bir set 11 sayı, maçlar ise 5 set üzerinden kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır.  

3) Yarışmalarda beyaz forma ve şort kullanılmayacaktır. 

4) Takımda yer alan öğrenci sporcular takım maçlarına aynı kıyafetle çıkacaklar ve yarışmayı aynı kıyafet ile 

tamamlayacaklardır.  

5) Takım/ öğrenci sporcular iki ayrı renk forma bulunduracaklardır. Bir maçta her iki takım aynı renk forma 

ile sahaya gelirler ise aralarından bir takımın formasının değiştirmesi hakem tarafından teklif edilir. İki 

takımda başka formalarının bulunmadığını beyan ederlerse hakem kura ile formasını değiştirecek takımı 

belirler.  

6) Minikler kategorisinde, Tertip Komitesinin alacağı karar doğrultusunda yaş grupları ayrı ayrı 

yarıştırılabilir.  

7) Mahalli, Grup ve Türkiye Birinciliği kura çekiminde baylık sistemi uygulanacaktır.  

8) Yarışmalarda takımlar önce gruplar halinde yarışacaklar ve ilk iki sırayı alanlar sıralama tablosuna 

çıkacaklardır. 9. Sıralama tablosu maçları 8’lerden sonra çift eleme sistemine göre oynanacaktır. 

 

 

*** Detaylı bilgi ve teknik açıklamalar için; 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=51&btid=9&engelDurumId=5  

adresinde yer alan ilgili branşın açıklamalarını incelemeniz önem arz etmektedir. 

 

İletişim: Ümit AKSU - 0555 106 11 16 

https://spor.gsb.gov.tr/okulsportal/PortalIcerikGoruntule.aspx?ctg=spordali&id=51&btid=9&engelDurumId=5

