
 

“ÇUVALLA KOŞU YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: Çuval yarışı yüzyıllardır ülkemizde oynanan ve kuşaktan kuşağa 

aktarılan, köylerde ve kırsal kesimlerde akşam eğlencesi şeklinde gençler arasında, düğünlerde, 

eğlence amaçlı etkinlilerde ve milli bayramlarda ise okullarda öğrenciler arasında oynanan 

anonim bir çocuk oyunumuzdur. Oyun hedefe varma, zamanla yarışma, düşmeme, çuvalın 

düşmemesi, sıçrama, dayanırlık ve denge içermektedir. Heyecanlı, temposu yüksek ve seyir 

zevki bir o kadar da keyiflidir. Son zamanlarda bu oyunumuzda diğer oyunlar gibi 

unutulmaktadır. Oysa kültür mirasımız bu oyunların unutulmaması için gündemde tutmak ve 

bunları tekrar çocuklarımızın oynamaları için sahaya getirmek gereklidir.  

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

İki kişi hakem olur. Birisi başlangıç, diğeri ise bitiş çizgisinde konumlanır. İlk yarışmacılar 

çuvallara girer ve hakemin işaretini beklerler. Hakemin işareti ile yarış başlar. Yarışmacılar 

çuvalın içinde iken hızlı bir şekilde varış çizgisine kadar gitmek zorundadırlar.  Hızlı bir şekilde 

yarışmayı tamamlamaya çalışan yarışmacılar yere devrilebilirler. Böyle bir durumda rakibi 

zıplamaya devam edeceğinden rakibi ona fark atacaktır. Oyunu ilk önce bitiren kişi oyunu 

kazanmış olur. İlk üç kişi ise ödüllendirilecektir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

 “HALAT ÇEKME YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Halat çekme yarışları tespit edilebilen en eski tarih olarak Osmanlı imparatorluğu döneminde 

askerlerin kuvvet kazanması, adeta kuvvet ölçüm testi gibi dayanıklılık ile kol kuvveti amaçlı 

olarak yapılmış sonraları yine aynı şekilde askerlerce, yetişkin, genç ve sonraları da çocuklarca 

oyun haline yani yarışma haline dönüştürülmüş ve günümüzde de yarışmaları yapılmaktadır.  

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 7-14 yaş 

Yıldızlar kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 24-35 yaş 

Yetişkin kategorisi: 20 mt Halatın Uzunluğu, 35-60 yaş 



Kurallar: 

Grupla yapılan yarışmada kuvvetlerin birleşimi ile rakibi tarafsız alandan başlayarak orta çizgi 

(burası sınırdır) geçirip kendi sahasına getirmektir. Rakip oyuncuların tamamını kendi sahasına 

kadar taşıyabilmektir. Zorluk derecesi yüksektir, tamamen kuvvetlerin yarışması olarak 

adlandırılabilir, oldukça heyecanlıdır. Seyredenlerce yüksek tempolu olarak desteklenmektedir. 

Bu da oyuna heyecan, zevk ve güç katmaktadır. Her yaşta kişilerce halat çekme yarışı 

yapılabilir ancak yarışmacıların dağılımı dengeli olmalıdır. Dengeli dağılım yapıldığında çok 

çekişmeli bir yarışmaya tanık olmamak içten değildir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

 NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“KAŞIK İLE PİNPON TOPU TAŞIMA YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: Yarışmacılar  başlangıç çizgisi boyunca dizilirler. Varış çizgileri 

belirlenir. Ağızlarına bir yemek kaşığının sapını tuttururlar. Her yarışmacının kaşığına bir 

pinpon topu konur. Yarışmacı başlama düdüğünden itibaren hızlıca yürümeye başlar. Amaç 

kaşıktan pinpon topunu  düşürmeden varış çizgisine varmaktır. Yürüyüşünü istediği tempoda 

yapabilir. Pinpon topunu düşürmeden varış çizgisine ilk ulaşan yarışmacı birinci olur. İlk üç 

yarışmacıya ödül takdim edilecektir. 

Yarışma Kategorileri: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. Hakaret içerikli ithamlarda bulunmak yasaktır. Size yarışma kurulu 

tarafından temin edilen çuval harici özel çuval ile yarışmak yasaktır. 

 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“YOĞURTTAN SÜRPRİZ BULMA YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı:  

Her yarışmacının önüne bir adet yoğurt dolu kâse konularak içerisindeki sürprizi bulmaları 

istenecektir. İlk olarak sürprizi bulan yarışmacı yarışmanın kazananı olacaktır. 

Yarışma Kategorileri:  

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 



Gençler kategorisi: 24-35 yaş 

Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğer yarışmacıya, yoğurt kaselerine temas etmeyecektir. 

Yarışmacıların elleri arkalarında bağlı şekilde bulunacaktır. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

 

“İĞNE VE İPLİK İLE KOŞU YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Bu yarışma diğer yarışmalardan farklı olarak sadece kadınlar arasında olacaktır. Yarışma 

başlatıldıktan sonra yarışmacılar ellerindeki ipleri iğnelere geçirerek bitiş çizgisine 

varacaklardır. İlk olarak ipini iğneye geçirip birbirini engellemeden bitiş çizgisine varan kişi 

yarışmanın kazananı olacaktır. 

 

Yarışma Kategorileri: 

18 yaş ve üzeri tüm kadınlar  

Kurallar: 

Yarışmacılar ipi iğneye geçirme işlemini bitiş çizgisine varmadan herhangi bir noktada 

yapabilirler. İğne ve iplik birbirine geçmiş vaziyette yarışmacının elinde bitiş çizgisini 

geçmezse yarışmacının hakkı geçersiz sayılacaktır. 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

Oyun alanı dikdörtgen düz bir zemin olup bu zemin parke, beton, sentetik, toprak ve çim 

şeklinde bir alandır. Önemli olan zeminin ölçüsünün başlama ve bitiş yerleri net bir şekilde 

belirlenmiş olması şartıdır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 

“BALON ŞİŞİRME YARIŞMASI” 

Yarışmanın Amacı: 

Balon şişirme yarışmasında katılımcılara birer balon verilecek ve bu balonları patlayana kadar 

şişirmeleri beklenecektir. Şişirerek balonu ilk patlatan kişi oyunun galibi olacaktır. 

Kategoriler: 

Küçükler kategorisi: 7-14 yaş  

Yıldızlar kategorisi: 14-24 yaş 

Gençler kategorisi: 24-35 yaş 



Yetişkinler kategorisi: 35-60 yaş 

Kurallar: 

Yarışma boyunca hiçbir yarışmacı bir diğerine temas etmeyecektir. Aksi durumda diskalifiyeye 

sebebiyet vermiş olunur. 

Hakemler tarafından gerçekleştirilecek talimatlara uyulması gerekmektedir. 

Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ile www.inegölünfikri.com ve www.inegolbel.tr 

başvurmaları yeterli olacaktır. 

NOT: Katılım yoğunluğuna göre yarışmacılar kura yöntemi ile belirlenecektir. 

 


