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

Müdürlüğü ve Bahçelievler Belediye Başkanlığı arasında yapılan işbirliği ile pandemi döneminde 

evlerinde eğitim hayatlarına devam etmek zorunda kalan Bahçelievler ilçesinde eğitim gören 

öğrencilerin bu süreci en verimli şekilde değerlendirmelerine, “Cimnastik” sporunda yetkinliklerini 

artırmaya katkı sağlamak ve bu öğrencilerin katkılarıyla Bahçelievler ilçesini cimnatik sporunda üst 

seviyelere taşımak amacıyla 2020 - 2021 Eğitim Öğretim yılı "Bahçelievler ilçesi kısa video artistik 

cimnatik 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 (minikler a, minikler b), ortaokul (küçükler) kademelerinde, kız ve erkek sporcular arasında 

ayrı ayrı olarak yapılacaktır. 

b) Son Başvuru Tarihi: 16 Mayıs 2021 Pazar   

Birinci Aşama Değerlendirme Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi  

Final Müsabaka Tarihi ve Programı: 20 Mayıs 2021 Perşembe 

Minikler B   : Saat 10:00 

Minikler A   : Saat 10:30 

Küçükler   : Saat 11:00 

Final Müsabaka Yeri : Şehit Mustafa Özer Spor Kompleksi 

Başvuru Adresi: Videolar ve diğer evraklar okullar tarafından 

bahcelievlerokulsporlari34@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. 
 

3. Kategoriler ve Doğum Tarihleri: 
 

KATEGORİSİ 
EĞİTİM 

KADEMESİ 
STATÜSÜ 

DOĞUM 
TARİHLERİ 

YAŞ ARALIĞI 
(2020 yılı itibariyle) 

Minikler B İlkokul Mahalli 2013-2014 6 – 7 yaş 

Minikler A İlkokul Mahalli 2011-2012 8 – 9 yaş 

Küçükler Ortaokul Mahalli 2009-2010 10 – 11 yaş 

 

4. Kafile İşlemleri; 

Müsabakalara katılacak olan okullar; 

• Minikler kategorisinde; Her okul genel kurallar dâhilinde çekilmiş ve taraflarına öğrencileri tarafından 

ulaştırılan tüm videoları gönderebilirler. Herhangi bir sayı sınırı yoktur. 

• Küçükler kategorisinde; Her okul genel kurallar dâhilinde çekilmiş ve taraflarına öğrencileri 

tarafından ulaştırılan tüm videoları gönderebilirler. Herhangi bir sayı sınırı yoktur. 

• Yıldızlar kategorisinde; Her okul genel kurallar dâhilinde çekilmiş ve taraflarına öğrencileri tarafından 

ulaştırılan tüm videoları gönderebilirler. Herhangi bir sayı sınırı yoktur. 

 

5. Ödüller; 

a) Performans sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden sporculara madalya takdim edilecektir,  

b) Performans sıralamasında; ilk dört dereceyi elde eden sporculara yarışmayı düzenleyen kurumların 

belirleyeceği çeşitli ödüller taktim edilecektir. 
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6. Değerlendirme; 

a) Kurallar dâhilinde yapılan artistik cimnastik serisi sonunda gösterilen performansa göre sıralama 

yapılır, 

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

c) Birinci aşamada gönderilen videolar sonucunda her kategoride ilk 4 (dört) sporcu Final Müsabakalarına 

katılmaya hak kazanır. 

d) Pandemi dolayısıyla final müsabakalarının yapılamaması durumunda tüm değerlendirme birinci aşama 

sonucunda yapılıp ilan edilecektir. 

 

Değerlendirme Kurulu   

• Fulden ŞILAR 

• Kübra BUDAK  

• Olgun TÜTÜNCÜ 

• Gökberk SÜMER 

• Şenol ÖNER 

• Ömer GÜNDÜZ 

 

7. Yetki 

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

açıklamaları ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmeye 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 kendi okullarına ulaştıracak, okullar farklı öğrencilerden gelen videoları 

okulu temsil etmek üzere belirleyip başvuru yapabileceklerdir, 

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

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 60 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 
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TEKNİK AÇIKLAMALAR 

 

 

MİNİKLER SERİSİ 

 

 

 

 

Serilerde sırasıyla yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir. 

 

Seri esnasında düşüşlerde harekete hiç puan verilmez.  

 

 

Hareketin Adı 
PUANLAR 

  

 

1 

 

 

Sıçrayarak tam tur dönüş 

2.00 

 

2 

 

 

Amut takla 
2.00 

 

3 

 

 

Kartal – Spagat (sağa-sola) oturuşu 
2.00 

 

4 

 

Geriye kapalı gergin bacak takla 
2.00 

 

       5 

                                            ÇEMBER 

2.00 

 

TOPLAM 

 

10.00 
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KÜÇÜKLER SERİSİ 

 

 

  

Serilerde sırasıyla yapılması gereken hareketlerin yerleri değiştirilirse son nottan 0.50 puan kesilir. 

     

Seri esnasında düşüşlerde harekete hiç puan verilmez.

 

Hareketin Adı PUANLAR 

  

 

1 

 

 

Sıçrayarak tam tur dönüş 
1.00 

 

2 

 

 

Amut takla 2.00 

 

3 

 

 

Kartal – Spagat (sağa-sola) oturuşu 0,50 

 

4 

 

Geriye kapalı gergin bacak takla 0,50 

 

5 Ayaktan köprü 2 sn. duruş (bacaklar kapalı ve gergin) 2.00 

 

6 Köprüden geriye tek bacak savurarak geçiş ayağa kalkış 2.00 

 

7 

                                         ÇEMBER 

2.00 

 

TOPLAM 

 

10.00 
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HATA TABLOSU (10.00) 

 

 

 

  0,10 0,30 0,50 

 ½ dönüşte basit dönüş x   

 Çemberde yön hatası x x  

 Boş adım x   

 

Amutun gösterilmemesi x x  

Kartal oturuşta açı yetersizliği x x  

 

Spagatlarda açı yetersizliği x x  

Spagatlar arası dönüşte kalçanın yerden ayrılması x x  

Spagatlarda yön hatası x x  

 

Kapalı bacak öne esnemede göğsün dize değmemesi x   

Kapalı bacak öne esnemede dizin bükülmesi x   

 

Köprü duruşunda 1sn ile 2 sn arası tutulursa  x  

Köprü duruşunda 1 sn az tutulursa (tanınmaz)   x 

Köprüde omuz açısının 180 derecenin altında olması x x  

Köprüde dizlerin bükük olması x x  

 

Köprü geçiş için öğrenci sporcu bir ayağını oynatarak ve dizi bükerek 
yerden ittiriş yapabilir. Kesinti yapılmaz. 

   

Köprü geçiş sonrası ayaklar yere tek tek gelerek birleşecek. Boş adım 

için her seferinde 
x   


	3. Kategoriler ve Doğum Tarihleri:
	1.
	2.
	3.
	4. Kafile İşlemleri;
	5. Ödüller;
	6. Değerlendirme;
	a) Kurallar dâhilinde yapılan artistik cimnastik serisi sonunda gösterilen performansa göre sıralama yapılır,
	b) Puan eşitliği durumunda yaşı küçük olan sporcu daha üst sırada değerlendirilir,
	c) Birinci aşamada gönderilen videolar sonucunda her kategoride ilk 4 (dört) sporcu Final Müsabakalarına katılmaya hak kazanır.
	d) Pandemi dolayısıyla final müsabakalarının yapılamaması durumunda tüm değerlendirme birinci aşama sonucunda yapılıp ilan edilecektir.
	Değerlendirme Kurulu
	 Fulden ŞILAR
	 Kübra BUDAK
	 Olgun TÜTÜNCÜ
	 Gökberk SÜMER
	 Şenol ÖNER
	 Ömer GÜNDÜZ
	7. Yetki
	8. İtirazlar;
	9. Genel Hususlar;
	TEKNİK AÇIKLAMALAR
	MİNİKLER SERİSİ
	KÜÇÜKLER SERİSİ


