
IAAF   DÜNYA  ATLETİZM  PLANI           ( Sayfa 3 ) 
 
Bir ülkenin en önemli serveti nedir? Petrol mu, Kömür mü, Su, Gaz, Altın mı ? Yoksa Ordusu, Dini, Politikası,
Hastaneleri mi ?  
 
Hiçbiri ! Cevap : Çocukları ‘ dır. Anne ve Babaları teşvik edemeyen bir ülke, bocalayıp yok olmaya 

mahkûmdur. Şimdiden birçok Avrupa ülkesinde doğum oranının ciddi şekilde düşüp aile başına en az 2 çocuk 
hedefinin çok altına gerilediğini gösteren çok güçlü işaretler mevcuttur.  
 
Bunun Atletizmle ne ilgisi var ? İlgisi şöyledir ki IAAF,   tüm diğer Spor kuruluşları gibi, sıradan çıkan 
Yarışmacılarının yerini  doldurabilmek ve bu sporu canlı tutabilmek için kesintisiz bir genç insan akışına 
muhtaçtır. Bu, elbette hep böyle olagelmiştir, ne var ki bugün bu 13-19 yaş arasındaki gençleri bulmak giderek 
zorlaşmakta. Çekici birçok yeni oyalanma yolları önlerinde serili durmakta olduğu gibi, onları cezbetmeye çalışan 
başka spor dalları da var.  
 
Peki, Atletizm bu çocukları kendi alanına çekmek için ne yapmalı ? Yine de cevap : Okullar olacaktır.   Bu aslında 
sürpriz değildir . Yıllardır birçok Federasyonumuzun çeşitli atılımlar gerçekleştirdiğini bilmekteyiz. Bunlardan 
bazıları başarıya ulaşmış, ancak deneyim paylaşımı pek az olmuştur. Atletizm için Dünya Plan’ı ile çok ciddi 
Projeler kullanıma girmiştir. Başlıca Hedef Atletizmi  dünya Okullarında bir numaralı katılımcı spor durumuna 
getirmektir. 
 
20 nci yüzyılın ortalarında doğmuş olanlar, okulda spor yapmayı alelade bir hal olarak görürlerdi . Yeteneklilerin 
sayısı kabarıktı, daha az yetenekliler azıcık homurdanırlardı ama sporu zaman kaybı olarak görenler de pek 
nadir olurdu. Spor sağlıklı bir faaliyet olarak benimsenirdi; bir de dostluklar kurdururdu . Sprint, uzun atlama, 
yüksek atlama, değişik malzeme ile atışlar gibi farklı vücut yapılarına uygun gelecek geniş bir faaliyet dizisini 
kapsadığından, Atletizm değerli idi. Yıllar içinde yatırımın esirgenmesi yüzünden Okul Sporundaki kalite kaybı
onun itibarını da zedelemiştir. Ne var ki gençlere obezite musallat olmuş ve birdenbire politikacılar Okulda Sporun 
sağlıkta iyileştirici etki yaptığını, hastalıkları azalttığını ve ............ Hazine’ye yaradığını fark ediverdiler. İşte bu 
durum IAAF ve üye Federasyonlarımız için kullanılacak iyi bir fırsattır. Bir taraftan sağlığın ve zindeliğin en etkin 
aracının Atletizm olduğu fikrinin yerleşmesini sağlamamıza, diğer taraftan tüm dünyada, her seviyede 
kullanılabilecek ve hükûmetlerin, Spor, Sağlık ve Eğitim alanlardaki politikalarının özünü teşkil edebilecek, 
Atletizm temelli programlar üretmemize ihtiyaç vardır. Bu, IAAF ve üye Federasyonlarımız için en öncelikli hedef 
olmalıdır. 
 
Orta Amerikadan cesaret verici haberler gelmektedir.  Örneğin Puerto Riko’da 500’den fazla okuldan, yaşları 6-11 
arasında olan 12.000’i aşkın öğrenci ve 1000’in üstünde öğretmen KIDS ATHLETICS Programlarına katılmıştır.   
Malezya’da 6000 Okul aynı Programı uygulamıştır. Her iki ülke’yi de kutlar, bu örneklerin, tüm diğer üye 
Federasyonlarımızı da bu 
Programı uygulama yolunda teşvik etmesini dileriz. 6-7 Mayıs’ta kutlanacak olan Dünya Atletizm Gününün IAAF 
ve Üyelerine büyük ve beceri gerektirecek çabalarına evrensel bir odak noktası ekleyecektir. 
 

OKUL / GENÇLİK KOMİSYONU        ( Sayfa 3 ) 
 
Komisyon, Konsey Üyesi ve Komisyon Başkanı Jamel Simohamed ile 7 Aralık 2005 tarihinde Program 
Koordinatörü olarak atanmış olan Yardımcısı Abdel Malek El Hebil ‘in katılımı ile İki Günlük Toplantılarının
ilkini Monaco ‘da 20 / 21 Ocak tarihinde yapmıştır. Başkan Lamine Diak 21 Ocak Cumartesi günü Komisyon 
toplantısında bulunmuş ve “Programa verdiğim önemi bir kez daha ifade etmek için burada mutlaka hazır
bulunmak istedim. 2012 için önümüze iddialı hedefler koyduk ; bunlara ulaştığımız takdirde, çok büyük bir başarı
elde etmiş oluruz.” demiştir. Gerçekten de IAAF’ ın önde gelen hedefi 2012 yılına varıldığında, aynı Dünya 
Planında ifade edildiği gibi, Atletizmi Okullarda en fazla katılımcısı olan Spor durumuna kavuşmasını sağlamaktır. 
 
Bu hedefe ulaşabilmek amacıyla Okul / Gençlik Komisyonu iki yeni Programı uygulamaya koyma kararı almıştır
: 1) “Okulda Dünya Atletizm Günü ;    2) 14-15 yaşlar ve bağlantılı
olarak 13-15 yaşlar için Takım Yarışmaları Programı. Her iki Program bu yıl ilk defa olarak gerçekleştirilecek ve 
böylece özellikle Okul çocuklarını sporumuzla tanıştırmak ve onları kazanmak çabaları yoğunlaştırılmış 
olacaktır. Bunlara ilâveten ( 7-12 yaş ) KIDS’ ATHLETICS Programında, her çocuğun gelişmişlik yaşını ve o 
yaştaki öğretimin hangi amaca ulaşması istendiğini  daha fazla hesaba katmak suretiyle küçük ayarlamalar 
yapılmıştır. 
 
Klüpler bağlamında tasarlanmış olan geleneksel  “Dünya Atletizm Günü (16-17 yaşlardakiler)” , tüm Dünya’da 6-7 
Mayıs günleri kutlanacak olup, yeni ilâve edilmiş “Okullarda Dünya Atletizm Günü ( 14-15 yaşlardakiler)” ile 
birleştirilecek. - üye Federasyonların ve mahalli Spor Kuruluşlarının Okullarla ve Öğretmenlerle temas etmek ve 
ilişki kurmak için çok müsait bir zemin böylece de yaratılmış olacaktır. 
 
Komisyon üyeleri ayrıca, 15 yaşa kadarki çocuk ve gençlerin eğitilmesinde görev alacak Çalıştırıcı- Antrenörleri 
yetiştirmeyi amaçlayan Kursların açılmasını, Komisyonun ana hedefine ulaşması bakımından ölçülemez önemde 



görmektedir. Simohamed ve Malek El Hebil’in bununla ilgili sundukları Eğitim Programı onaylanmış ve İlk 
Pilot Eğitim Programının Maurice Adalarında yapılacak olan Afrika Şampiyonası sırasında uygulanmasına karar 
verilmiştir. Bu Programa İngilizce ve Fransızca konuşan Afrikalı çalıştırıcılar katılma fırsatını bulacaklardır. Daha 
sonra Program bir Deneme uygulaması ve Değerlendirme süreci geçirecektir. Bölge Geliştirme Merkezlerinin ve 
Üye Federasyonların, gençlerin geliştirilmesine katkılarını arttırmalarının hayati olması konusuna özel vurgu 
yapılmıştır. 
 
Tüm faaliyetler, Okullarında henüz Atletizmle ilgili herhangi bir yapılanmanın bulunmadığı gelişmekte olan 
ülkelere odaklı olacaktır. 
 

Yine Komisyon, aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuştur : 
 
1) 
 
* Birinci “Okulda Dünya Atletizm Günü” ne katılacak tüm üye Federasyonlardan uygulamaları istenecek 
olan belirli bir Programın ilan edilmesi. 
 
* Tüm üye Federasyonlara genelge göndermek suretiyle, kendilerine 
 

a ) Gençlik Atletizm’i konularıyla görevlendirilecek 
 

b)    Ülkedeki Okul Sporu ilgilileriyle temasın ve iletişimin kurulmasını sağlayacak 
 
bir yapılanmayı, verilecek bir örneğin çerçevesinde gerçekleştirmeleri hususunda öneride bulunulması.

* Sürece, Bölge Geliştirme Merkezlerinin dahil edilmesi 
 
2) 
 
* IAAF’ın İnternet Sitesi içinde özel bir Okul / Gençlik sayfası yaratılması ve yönetilmesi  
 konusundaki Eğitim Projesini üstlenecek bir Birimin tesis edilmesi : 
 

a)   Öğretmenlerin kullanımına sunulacak bir Eğitimsel İçeriğin  hazırlanması ( IAAF  
 onaylı tüm Belgelerin indirilmeye müsait biçimde verilmesi) 
 

b)     Çocuk ve Gençler için İnteraktif oyunların tasarlanması

* Tüm Bölgesel ve Ulusal Şampiyonalar sırasında KIDS’ ATHLETICS gösterilerine yer  
 verilmesinin yoğunlaştırılması.


