
  

KARATE BRANŞ TALİMATI İÇİN TIKLAYINIZ. 

OKUL SPOR YARIŞMALARINA KATILIM İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER... 

1. Öğrenci Sporcu Lisansı (Kurum mührü ve Müdür imzası) 

2. T.C. kimlik kartı (Yabancı uyruklular için resmi kurumlardan alınmış kimlik belgesi veya 

oturma izin belgesi ile pasaport) 

3. Esame Listesi (Kurum mührü ve müdür imzası)  

4. Kuşak Kartı 

 

NOT1: Veli izin belgesi tüm öğrenci sporcular için düzenlenir, il içi ve il dışı yarışmalara 

katılacak öğrenci sporcuların veli izin belgeleri okul müdürlüğü tarafından alınır. 

NOT2: Öğrenci, içinde bulunulan eğitim ve öğretim yılında seçeceği üç spor dalında, 

lisans çıkararak yarışmalara katılabilir. Ancak basketbol, futbol, futsal, hentbol ve 

voleybol dallarından yalnızca birini tercih edebilir. Öğrenci sporcu, lisans çıkardığı spor 

dallarının takvimlerinde denk gelmesi durumunda, tercih edeceği spor dalının 

yarışmalarına katılır. 

TERFİ 

A. Eğitim ve öğretim kademesinin uygun olması kaydıyla ilgili spor dalında yarışmalara 

katılmamış öğrenciler, velisinin izni ile bir üst kategoriye terfi ettirilebilir. Terfi işlemine 

ilişkin hususlar ilgili spor dalı uygulama esaslarında belirtilir. Terfiler bir yaş ile sınırlıdır. 

B. Eğitim ve öğretim yaşamına yaşıtlarından önce başlayan öğrenci sporcu, spor dalları, yaş 

ve kategori tablosunda belirtilen yaş gruplarına göre olması gereken kademede eğitim ve 

öğretim görmüyor ise velisinin izni ile eğitim ve öğretim gördüğü kademede okulunu 

temsilen yarışmalara katılabilir. 

C. Terfi ettirilen öğrenci sporcu, o eğitim ve öğretim yılında ilgili spor dalında alt 

kategorideki okullar arası yarışmalara katılamaz. 

D. Özel eğitim okullarının veya merkezlerinin yarışmalara katılım ve yaş durumları ile ilgili 

açıklamalar, spor dalı uygulama esaslarında yapılır. 

BRANŞ VE KATEGORİ MÜSABAKA YERİ 
LİSANS KONTROLÜ VE 

TARTI 
MÜSABAKA TARİHİ  

VE SAATİ 

 KARATE GENÇLER A-B  
KIZ-ERKEK 

BAĞLAR BAŞI SPOR SALONU 
10.12.2022 
CUMARTESİ 
09.00-10.00 

10.12.2022 
CUMARTESİ 

10.00 

KARATE YILDIZLAR  
KIZ-ERKEK 

BAĞLAR BAŞI SPOR SALONU 
11.12.2022 

PAZAR 
09.00-10.00 

11.12.2022 
PAZAR 
10.00 

KARATE KÜÇÜKLER  
KIZ-ERKEK 

BAĞLAR BAŞI SPOR SALONU 
11.12.2022 

PAZAR 
09.00-10.00 

11.12.2022 
PAZAR 
10.00 

KARATE MİNİKLER  
KIZ-ERKEK 

KARATAY KONGRE MERKEZİ KÜÇÜK 
SALON 

11.12.2022 
PAZAR 

09.00-10.00 

11.12.2022 
PAZAR 
10.00 

https://spor.gsb.gov.tr/public/OkulSporlari/2022/10/13/2022-2023%20KARATE%20SPOR%20DALI%20UYGULAMA%20ESASLARI_638012654460678555.pdf

