
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 

BAHÇELİEVLER İLÇESİ 

KISA VİDEO UZUN ATLAMA YARIŞMASI UYGULAMA ESASLARI 

 

 

  

 

1. Yarışmalar; Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik ve Spor İlçe 

Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediyesi arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde 

evlerinde eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kalan Bahçelievler İlçesinde eğitim gören 

öğrencilerin bu süreci en verimli şekilde değerlendirmelerine, “ATLETİZM” sporunda 

yetkinliklerini artırmaya katkı sağlamak ve bu öğrencilerin katkılarıyla Bahçelievler ilçesini 

Atletizm sporunda üst seviyelere taşımak amacıyla 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı 

"Bahçelievler ilçesi kısa video uzun atlama yarışması" Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor 

Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen 

hükümlere ve Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi tarafından ilgili müsabakalar için hazırlanan 

uygulama esaslarına uygun olarak yapılacaktır.  

 

2. Yarışmalar; 

a) İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında ayrı ayrı olarak 

yapılacaktır. 

b) Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2021 Cuma   

Birinci Aşama Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 8 Mart 2021 Pazartesi  

Final Müsabaka Tarihi ve Programı: 11 Mart 2021 Perşembe 

Minikler   : Saat 10:30 

Küçükler/Yıldızlar : Saat 11:00 

Gençler   : Saat 11:30 

Final Müsabaka Yeri : Şehir Mustafa Özer Spor Kompleksi 

Başvuru Adresi: Videolar ve diğer evraklar okullar tarafından bahcelievler.im@gsb.gov.tr 

adresine göndermeleri gerekmektedir. 

 

3. Kategoriler ve Doğum Tarihleri: 
 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 
STATÜSÜ 

DOĞUM 
TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2020 yılı itibariyle) 

Minikler İlkokul Mahalli 
2011-2012 
2013-2014 

6 – 9 yaş 

Küçükler/Yıldızlar Ortaokul Mahalli 
2007-2008 
2009-2010 

10 – 13 yaş 

Gençler Lise Mahalli 
2002-2003 
2004-2005 

14- 17 yaş 

Müsabakalara katılacak okullar farklı öğrencilerden gelen 5 (beş) videoyu okulu temsil etmek 

üzere belirleyip belirtilen kategorilerde belirtilen yaş aralığında 1 (bir) başvuru yapabileceklerdir.  
 

4. Kafile İşlemleri; 

Müsabakalara katılacak olan okul takımları; 

• İlkokul kademesinde; Erkeklerde ve kızlarda 5 (beş) videodan oluşturulacaktır. 

• Ortaokul kademesinde; Erkeklerde ve kızlarda 5 (beş) videodan oluşturulacaktır. 

• Gençler kategorisinde; Erkeklerde ve kızlarda 5 (beş) videodan oluşturulacaktır. 

 

5. Ödüller; 

a) Takım sıralamasında; ilk üç dereceyi elde eden okul takımlarına kupa, 

b) Takım sıralamasında; ilk üç dereceyi elde eden okulların sporcularına madalya, 

c) Takım sıralamasında; ilk üç dereceyi elde eden okulların sporcularına ve yöneticilerine 

yarışmayı düzenleyen kurumların belirleyeceği çeşitli ödüller taktim edilecektir. 
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6. Değerlendirme; 

a) Kurallar dâhilinde yapılan atlayışlar sonunda en uzun mesafeden aşağıya doğru sıralama yapılır, 

b) Mesafe eşitliği durumunda yaşı küçük olan sporcu daha üst sırada değerlendirilir, 

c) Birinci aşama sonucunda her kategoride ilk 10 sporcu Final Müsabakalarına katılmaya hak 

kazanır. 

d) Pandemi dolayısıyla final müsabakalarının yapılamaması durumunda tüm değerlendirme birinci 

aşama sonucunda yapılıp ilan edilecektir. 

 

• Değerlendirme Kurulu  

• Şenol ÖNER 

• Olgun TÜTÜNCÜ  

• Sinan YILDIZ  

• Gökberk SÜMER 

• Ömer GÜNDÜZ 

 

7. Yetki 

a) Tertip komitesi Pandemi döneminden dolayı gerekli gördüğü takdirde, tarih, etkinlikler, branş 

açıklamaları ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 

b) Tertip komitesi, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda tarafından yayınlanan 

branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak müsabaka programını 

belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

 

8. İtirazlar; 

a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan 

durumlara ilişkin itirazlar, İlçe Okul Sporları Organizasyon Tertip Komitesine yapılır.  

b) Spor dalının özelliğine göre yarışma esnasında yapılacak itirazların dışında kalan itirazlar; 

kafile idarecisi veya çalıştırıcı tarafından ilgili spor dalı oyun kuralları veya mevzuat 

hükümlerine göre yarışmanın yapıldığı gün içerisinde tertip komitesine yazılı olarak yapılır. 

c) İtirazlar, tertip komitesi tarafından en geç ilgili takım ve/veya öğrenci sporcunun bir sonraki 

yarışmasına kadar karara bağlanır. İtirazlara dair tertip komitelerinin vereceği karar kesindir. 

 

9. Genel Hususlar; 

a) Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri Dairesi 

Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere ve Okul Sporları İlçe Tertip Komitesi 

tarafından ilgili müsabakalar için hazırlanan uygulama esaslarına uygun olarak yapılacaktır, 

b) Öğrenciler çekilen videoları ve veli izin belgelerini kendi okullarına ulaştıracak, okullar farklı 

öğrencilerden gelen en fazla 5 (beş) videoyu ve veli izin belgelerini okulu temsil etmek üzere 

belirleyip belirtilen kategorilerde 1 (bir) başvuru yapabileceklerdir,  

c) Ekte gönderilen Veli İzin Belgesi doldurulup imzalandıktan sonra jpg, formatında 

gönderilmelidir, 

d) Gönderilen mailin konu kısmına okul ve yarışma ismi yazılmalıdır, 

e) Okul idareleri videoyu gönderen öğrencinin kendi öğrencileri olduğundan ve video içeriğinden 

sorumludurlar, 

f) Videoların süresi 40 saniyeyi aşmamalı, sporcu ve etkinlik video süresi içerisinde tamamen 

kamera görüş açısı içinde olmalıdır, 

g) Video kaydının kesintisiz ve üzerinde oynama yapılmamış olması esastır, bu durumların tespiti 

halinde sporcu yarışmadan ihraç edilir ve sorumlu kişi/kişiler hakkında idari soruşturma 

başlatılır, 

h) Etkinlik ile ilgili örnek video okullarımız ile paylaşılacaktır. 
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TEKNİK AÇIKLAMALAR 

 

1. Yarışma İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinde, kız ve erkek takımları arasında ayrı ayrı olarak 

değerlendirilecektir, 

2. Yarışma Uzun Atlama kurallarından farklı olacak şekilde tüm öğrencilerin katılım sağlamasından 

dolayı basit puanlama ile yapılacaktır, 

3. Malzeme:  

a. Mesafe ölçmek için herhangi bir metre  

b. Başlangıç noktasını işaretlemek için bant (Dışarıda atlama yapılacak ise yere tebeşir ile 

işaretleme yapılabilir) 

4. Süre: 40 saniye  

5. Atlayış:  

a. Atlayış düz bir zeminde yapılacaktır,  

b. Sıçrama için çizgi veya bant çekilip parmak uçları çizginin gerisinde olacaktır, 

c. Ayaklar bitişik olacak,  

d. Çift ayak sıçrayıp çift ayakla yere temas etmelidir, 

e. Atlama sonunda başlangıç noktasına yakın ayak topuğuna göre mesafe hesaplanır. 

6. Yapılan atlayış sonunda atlayışı yapan sporcunun başlangıç noktasına en topuk arkasından 

işaretleme yapılıp, başlangıç çizgisi ile olan mesafesi ölçülür,  

7. Bu ölçüm sonucu video kaydında okunabilmesi için çekim yapılan araç atlama noktasına 

yaklaştırılıp görünmesi sağlanarak video sonlandırılır,  

8. Video kaydı tüm atış alanı ve sporcu gözükecek şekilde yapılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 


