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web adresinden fikstürlere,duyurulara, gerekli belgelere ve yapacağınız işlemlerle ilgili açıklayıcı bilgilere ulaşabilirsiniz.

https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/
web adresinden spor bilgi sistemi giriş sayfası,yarışma talimatları branş yaş ve kategri tablosu, branşlara göre sonuç bildirme tarihleri, 

veli izin belgesi vb. belge ve bilgilere ulaşabilirsiniz. Müsabaka öncesi ilgili yarışma talimatını okuyunuz.

DAHA SONRA BELİRLENECEK

TERTİP KOMİTESİ TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER

http://osmaniye.gsb.gov.tr/

Oluşabilecek tarih ve saat değişikliklerini müsabaka öncesinde ve düzenli olarak fikstür modülünden kontrol etmeniz gerekmektedir. 
Bununla ilgili olarak takım sorumluları yada okullara ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

B) İlgili müsabaka talimatını müsabakalar öncesinde mutlaka okuyunuz.

Yarışma ön hazırlığı ve kesin kayıt için web sitesi - osmaniye gsb - okul sporları - fikstürler - oryantring 
bölümünden katılım formunun 03 Mart 2020 saat 17.00'a kadar doldurulması gerekmektedir. 

E) Müsabakalara nufus cüzdanı getirilmesi ve ortaöğretim öğrencilerine ait kimliklerin fotoğraflı olması zorunludur.

C) Çalıştırıcı ve antrenörlerin müsabakalara ''Eğitici kartı'' ile çıkmaları zorunludur. (Sistem üzerinden alınacaktır.)

D) Müsabaka sonucunda birinci gelen takımlar (Bazı branşlarda sayı artabilir.) bir üst kategorideki müsabakalara (Grup,Yarı 
Final, Türkiye Birinciliği) katılmak zorundadırlar. Mazeretleri sebebiyle müsabakalara katılamayacak olanlar, müsabakaların 
başlamasından en az beş gün önce mazeretlerini de belirterek durumlarını il tertip komitesine bidirmek zorundadırlar.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ NOKTALAR

Elektronik yüzük ve göğüs no dağıtımı için yarışmacıların saat 09.00da yarışma alanında toplanması 
gerekmektedir.İRTİBAT: Mustafa KÖŞELİ  05055019593

Katılım Formu Linki Aşağıdadır.

https://docs.google.com/forms/d/1VrmECZRr7TJba3YzwxJtPWtVf33b7C0XVParp0_X6SA/edit?usp=sharing

OSMANİYE OKUL SPORLARI TERTİP KOMİTESİ
 ORYANTRİNG KÜÇÜKLER YILDIZLAR GENÇLER

YER
KORKUTA ÜNİVERSİTESİ

YILDIZLAR KIZ - ERKEK

GENÇLER A-B KIZ - ERKEK

TARİH
5.03.2020

KAYIT SON TAR.

KAYIT SON TAR.
KÜÇÜKLER KIZ - ERKEK

TARİH YER

5.03.2020 KORKUTA ÜNİVERSİTESİ

KAYIT SON TAR.

3 Mart 2020 Salı

3 Mart 2020 Salı

Okullar Gençler (A) kategorisi takımında 2002 doğumlu en fazla 2 (iki) sporcu yarıştırabilir.
Ferdi sporcular: Takım çıkaramayan okullar her kategoride en fazla 3 (üç) sporcu ile yarışmaya katılabilir.
Takım çıkaran okullar hiçbir şekilde ferdi olarak sporcu yarıştıramazlar.
a) Her bir öğrenci yalnız bir takımda yarışabilir.
b)  Yarışmalar okul takımları ve takım kuramayan okulların ferdi sporcuları arasında
yapılacaktır.
c) Takımlar 5 sporcudan oluşur. Okulların takım oluşturabilmesi için en az 4 (dört) sporcu
ile yarışmaya katılması gerekmektedir. 1 kişi eksik olan takım yarışmalara kabul edilir
fakat 4 kişiden az olan takım yarışmalara alınmaz. Takım oluşturamayan okullar en fazla
üç ferdi sporcu ile yarışmalara katılabilir

Sıralama: a) Küçükler, yıldızlar ve gençlerde takım sıralaması; ilk üç sporcunun sürelerinin toplamı esas alınarak yapılır, 
Süre toplamı en az olan takım birinci olur. Süre toplamlarının eşitliği halinde, yarışmada üçüncü sporcusu önde bitiren 

takıma öncelik tanınacaktır. Değerlendirme, her kategoride kız ve erkek takımı olarak ayrı ayrı yapılacaktır.

TARİH YER

A) Müsabaka isim listelerinin sistem üzerinden alınması zorunludur.

https://spor.sgm.gov.tr/okulsportal/
http://osmaniye.gsb.gov.tr/
https://docs.google.com/forms/d/1VrmECZRr7TJba3YzwxJtPWtVf33b7C0XVParp0_X6SA/edit?usp=sharing
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