K.K.T.C.
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

BADMİNTON BRANŞ TALİMATI
1- Müsabakalar, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Kategorilerinde yapılacaktır.
2- Müsabakalar Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol
Etkinlikleri Koordinasyon Şube’since öngörülen hükümlere ve Uluslararası
Kurallara, Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
3- Müsabakalar okul takımları arasında yapılacağından sporcular aynı okulun
öğrencisi olacaktır.
4- Müsabakalar Uluslararası oyun kuralları ve Branş Talimatı ile Milli Günler,
Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi’nin öngördüğü
hükümlere uygun olarak yürütülür.
5- Yaş Kategorileri
Küçükler Kategorisi

2009- 2010

2008 Doğumlu öğrenciler 1+1
(BİRSAHADA BİR YEDEK)olarak
oynayabilecek.
(İlkokul Kademesinde Öğrenim
görmesi şartı ile)
Yıldızlar Kategorisi
Gençler Kategorisi

01.09.2005 – 2006 – 2007 - 2008
2002 – 2003 – 2004 -- 2005

6- Küçükler ,Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde takımlar en fazla 5 sporcu (4
Asil+1 Yedek) ile 1(bir) idareci ve 1(bir) çalıştırıcı veya 2 çalıştırıcıdan
oluşacaktır.
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Teknik Açıklamalar
1- Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kız erkek karma takım

yapılmayacak.
Yıldızlar ve Gençler kategorisinde kızlar ve erkekler
yarışmalarında her bir branşta iki çiftler maçı ve üç tekler maçından oluşur.
3- Tüm kategorilerde güç dengesi uygulanmayacaktır.
4- Sayı sistemi bütün kategorilerde 21.
5- 20-20 beraberlikte 2 sayı uzatılır fark iki olunca maç biter, fakat sayı 30’ a
kadar uzarsa iki fark aranmaz ve maç biter. Örnek :29-30
6- Çiftler müsabakalarında servis geçtiğinde sayıya uygun alanda kalan
sporcu servisi kullanır. Yani sayı çift ise sağdaki, sayı tek ise soldaki
sporcu servis kullanır. Yine her sayı alındığında sporcular alan
değiştirecektir.
7- Her hata sayıdır.
8- Servis atarken ayakların herhangi bir bölgesi
yere temas etmek
zorundadır ve önde bulunan denge ayağı sabit kalacak ve bu ayak yerde
sürünmeyecek.
9- Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanır. Setlerde 11. sayıya
ulaşıldığında teknik mola verilir. Mola süresi 60 saniyedir. Bu mola da su
ve taktik alınır.
10- Setler arasındaki dinlenme iki dakikadır.Bu süre tüm setler arsında aynıdır.
11- Setler arasındaki dinlenme iki dakikadır. Bu süre tüm setler arasında
aynıdır.
12- Averaj; grup müsabakalarında kazanılan maçların eşit olması durumunda
ikili averajda; iki takımın birbiri ile oynadığı maça bakılır (yenmiş olan takım
bir üst tura çıkar). Üç veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması
durumunda,gruptaki tüm takımlar arasındaki “kazanılan ve kaybedilen
setlerin averajına;eşitlik durumunun devamında ise,bu takımlar arasındaki
yarışmalardan elde edilen sayı averajınabakılarak sıralama belirlenir.
13- Top oyunda iken çalıştırıcı taktik vermeyecektir.oyuna müdahale
etmeyecektir.
Oyun durduğu herhangi bir anda çalıştırıcı kortun
gerisindeki kendisine ayrılan yerden taktik verebilir.
14- Anons yapıldıktan sonra oyuncular 5 dakika içinde sahada
bulunacak.Yarışma öncesinde 2 dakika ısınma verilecektir. 5 dakika içinde
sahada yerini almayan öğrenci sporcu mağlup olacaktır.
15- Okul ismi belirten yazılar sırtta düz bir şekilde olacak, yay şeklinde
olmayacak sporcu ismi yazılmış ise isim üste olacaktır.
16- Sahada müsabakalar oynanırken hiçbir antrenör veya müsabakası
olmayan sporcu salon içerisinde bulunmayacaktır.
17- Yıpranan top hakem yetkisinde değiştirilir.
2- Küçükler,

Çalıştırıcı ve Antrenörlerce müsabakalara katılacak takım sporcularına ait
‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak şekilde
“Yeni Lisans Uygulaması” üzerinden çıkaracak ve yarışmada görevli hakeme
ibraz edilmesi zorunludur.
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