
 

 

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ 
 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPORLARI SEZONU 

İLÇE BİRİNCİLİĞİ YARIŞMA TALİMATI 
 
 

1. İlçe Birinciliği müsabakaları ilçelerimizde bulunan okullar arasında yapılacak müsabakalardır.  

 

2. İlçe Birinciliği müsabakaları, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı Okul Sporları Sezonunda Okul 

Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, ilgili branş talimatları ve Spor Disiplin Yönetmeliğine uygun olarak 

İlçe Organizasyon ve Tertip komitesi marifetiyle yürütülecektir. 

 

 

3. İlçelerde daha fazla öğrencinin okul spor müsabakalarına katılımını teşvik etmek ve sezon başında 

ilan edilen ilçe hedeflerine ulaşmak amacıyla okullarda sınıflar arası müsabakalar 

gerçekleştirilerek bu müsabakalara katılan öğrencilere de Spor Bilgi  Sistemi üzerinden okul spor 

lisansı oluşturulabilecektir. Aynı şekilde Geleneksel Çocuk oyunları ve İFET faaliyetleri için  

oyuncu kartı  da oluşturulabilinir. 

 

4. İl birinciliği yarışmalarına katılan okullarımız aynı öğrenci sporculardan oluşturdukları takımlar 

ile ilçe yarışmalarına da  katılabilirler. 

 

5. İlçe birinciliği müsabakalarına katılmak isteyen okullar spor.gsb.gov.tr adresinde bulunan Spor 

Bilgi Sistemi üzerinden başvurularını yapmak zorundadırlar. Sistem üzerinden başvuru yapmamış 

okullar kesinlikle müsabakalara alınmayacaktır.Bunun kontrol ve takibi İlçe Organizasyon ve 

Tertip komitesi sorumluluğundadır. 

 

6. Okullar tüm branşlar için sistem üzerinden alacakları esame listesi ile yarışmalara katılmak 

zorundadırlar. 

 

7.  İlçe Birinciliği yarışmalarına katılmak isteyen okullarımız spor.gsb.gov.tr adresinde bulunan Spor 

Bilgi Sistemi üzerinden İl Organizasyon ve Tertip Komitesi tarafından ilan edilen tarihten 

itibaren başvuru yapmaya başlayabilirler. Son başvuru tarihi her ilçenin ilçe tertip komitesi 

tarafından belirlenecektir. 

 

 



 

 

8. İlçe Birinciliği müsabakalarında 6 branşta (Futbol-Futsal-Basketbol-Voleybol-Hentbol ve 

Yüzme ) Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde yarışmalara hakem desteği sağlanacaktır. Bu branşlar 

dışında yapılacak branşlarda İl müdürlüğünden imkanlar ölçüsünde destek sağlanacaktır. 

 

9. İlçe müsabakalarında dereceye giren okullara verilecek ödüller yerel imkanlarla (Belediye, 

STK, Sponsor kuruluşlar vb.) İlçe Organizasyon ve Tertip komitesi marifetiyle 

karşılanacaktır. 

 
 

10. İlçelerdeki müsabakaların fikstür ve yer planlamaları İl Tertip Komitesi ile koordineli olarak 

İlçe Tertip komiteleri tarafından gerçekleştirilecektir. 

 

11. 2022-2023 İlçe Okul Sporları Müsabakalarının ek tabloda bildirilen tarihler dikkate alınarak 

yapılması gerekmektedir 

 
12. İlçe birinciliği müsabakaları ile ilgili her türlü duyuru İlçelerin belirleyeceği duyuru 

kanallarından yapılacaktır. 

 
 

İL OKUL SPORLARI ORGANİZASYON ve TERTİP KOMİTESİ 


