AMASYA ÜNİVERSİTESİ 10. KÜLTÜR SANAT VE SPOR ŞENLİĞİ
TERTİP KOMİTESİ
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE

: Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN
: Doç Dr. Recep KÜRKÇÜ
: Daire Başkanı Ünal AYDOĞAN
: Şube Müdürü Cemal OKTAY
: Yrd. Doç. Dr. Dursun GÜLER
: Yrd. Doç. Dr. Resul ÇEKİN
: Öğr. Gör. Ali Galip YÜCEL
: Öğr. Gör. Aziz YALÇIN
: Memur Elif AYDIN

GENEL TALİMAT
1. Turnuvaya katılacak Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. ve birimlerince onaylanmış isim listeleri
sporcuların kimlik fotokopileri ve müsabakaya katılanlar tarafından kendi el yazıları ile yazılmış,
“ Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor yapmama engel bir halimin bulunmadığını beyan
ederim “ yazılı beyanı en geç 24 Mart 2017 tarihine kadar Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığına teslim edilecektir. Listelerini ve kimlik fotokopilerini teslim etmeyen takımlar
müsabakalara alınmayacaktır.
2. Turnuvada müsabakalara katılacağını taahhüt edipte müsabakalar başlayınca çekilen birimler bir
sonraki yılda turnuvaya alınmayacaktır.
3. Personel müsabakaları; Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. ve İdari Birimler; akademik ve idari
personel karmasından 1 takım oluşturulacak olup, İdari Birimleri temsil eden takımlar takım
kadrolarında yer alacak personeller fiili olarak görev yaptığı birimlerde oynayabilecekler.
4. Öğrenci müsabakaları; Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi,
Teknoloji Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu, Teknik Bilimler MY.O., Sosyal
Bilimler M.Y.O., Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri M.Y.O.
Suluova M.Y.O., Gümüşhacıköy M.Y.O ve Tasarım M.Y.O.’larını

Merzifon M.Y.O.,
temsilen 1’er takım

katılacaktır.
5. Müsabakaların Yöntemi: Yarışmalara 7 ve daha fazla takım katılması halinde A – B grubu
olmak üzere ikiye ayrılır. 6 ve daha az takım katılması halinde müsabakalar tek devreli lig
usulüne göre oynanır. Gruplarında, 1. ve 2. olan takımlar arasında çapraz eşleşme (A grubu 1.’si
- B grubu 2.’si ) - (A grubu 2.’si - B grubu 1.’si ), çapraz eşleşme sonucu mağlup olan takımlar
3’lük - 4.’lük için, galip takımlar ise 1.’lik - 2.’lik için karşılaşırlar.
6. Üniversite takımında oynayan sporcular kendi branşı dışındaki takımlarda oynayabilirler.
7. Her müsabakadan 15 dakika önce, müsabakada oynayacakların isim listesi sorumlu hocası veya
idarecisi tarafından imzalanarak hakemlere teslim edilecektir. İmzalı isim listelerini hakeme
teslim etmeyen takımlar müsabakaya alınmayacaktır. Fakülte/Yüksekokul/M.Y.O. Takımlarının
başında sorumlu idarecisi veya birim amirinin görevlendireceği akademik unvanlı sorumlusu
bulunmayan takımlar o maçta hükmen mağlup sayılırlar.

8. Maç saatinde çeşitli nedenlerden dolayı gecikmeler söz konusu olabilir. Bu sebeple takımların
sahayı terk etmeleri söz konusu değildir. Maçın ertelenmesi, iptali ya da rakip takımın
gelmemesi gibi durumlar, yürütme Kurulu ve hakemlerin birlikte alacakları karara bağlı olarak
sonuçlandırılacaktır.
9. Müsabakalar sırasında gerçekleşebilecek tüm anlaşmazlık ve problemlerde kararı Yürütme
Kurulu verecektir. Kurulun müsabaka öncesi ve sonrasında aldığı ve de alacağı her türlü karar
bağlayıcıdır. Ayrıca; sporcu ahlakına ve davranışlarına uygun olmayan herhangi bir nedenden
dolayı oyundan ihraç edilmiş veya müsabaka sonundaki hakaretleri ve aykırı davranışları
Yürütme Kurulu ve hakem raporunda belirtilmiş idareci, oyuncu ve seyirci ile ilgili Tertip
Komitesi tarafından soruşturma açılması sağlanacaktır.
10. Takımların yapacağı itirazlar takım idarecisi tarafından müsabaka bitiminde gün içerisinde yazılı
yapacaktır. Yazılı olmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Turnuva süresince ve her bir karşılaşma için gerekli sağlık ekibi ve güvenlik görevlisi hazır
bulunacaktır.
12. İlçelerde oynanacak müsabakalarda sahaların düzeni, sağlık ve güvenlik tedbirleri ev sahibi okul
tarafından alınacaktır.
13. Amasya merkezde oynanan müsabakaların sağlık, güvenlik tedbirleri ve malzemelerinin temini
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.
14. Turnuvaya katılan tüm sporculara Katılım Belgesi, takım sporlarında dereceye giren takımlara
kupa oyuncularına Başarı Belgesi, Ferdi branşlarda dereceye giren sporculara Madalya
verilecektir.
15. Ödül töreni: Final müsabakalarının bitiminde kupa, madalya ve katılım belgeleri verilecek.
Başarı Belgeleri ise idarenin belirleyeceği uygun yer ve tarihte verilecektir.

Not: Müsabakalar 03 Nisan 2017 tarihinde başlayacak.

HALI SAHA FUTBOL YÜRÜTME KURULU
ÜNVANI / ADI SOYADI

Öğr. Gör. Selçuk KAYHAN

GÖREVİ
BAŞKAN

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL VE
BİRİM ADI
Merzifon M.Y.O.

Öğr. Gör. Yusuf Bahadır KESKİN

ÜYE

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Öğr. Gör. Salih GÜVERCİN

ÜYE

Teknik Bilimler M.Y.O.

Öğr. Gör. Gökhan COŞKUN

ÜYE

Sabuncuoğlu Şerefettin Sağ. Hiz. M.Y.O.

Öğr. Gör. Tayfur ÇİĞDEM

ÜYE

Tasarım M.Y.O.

HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI
1. Müsabakalarda, Futbol müsabaka talimatı, ceza yönetmeliği ve beynelmilel oyun kuralları
uygulanır.
2. Müsabakalar, Futbol Federasyonu Amasya İl Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecek
hakemler tarafından yönetilecek.
3. Takımlar sahaya 1 kaleci ve 5 oyuncu ile çıkacaklardır.
4. Takımlar en fazla 6 oyuncu değişikliği yapabileceklerdir.
5. Müsabakalar 30 dakikalık iki devre halinde oynanacaktır.
6. Grup müsabakaları oynandıktan sonra grupta puanların eşit olması halinde, kendi aralarında
oynan maçlara bakılır, eşitlik devam ediyor ise genel gol averajına bakılır, eşitlik bozulmaz ise
aralarında kura çekilerek grup birincisi belirlenir.
7. Yarışmalara 7 ve daha fazla takım katılması halinde A – B grubu olmak üzere ikiye ayrılır. 6 ve
daha az takım katılması halinde müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında,
1. ve 2. olan takımlar arasında çapraz eşleşme (A grubu 1.’si - B grubu 2.’si ) - (A grubu 2.’si - B
grubu 1.’si ), çapraz eşleşme sonucu mağlup olan takımlar 3’lük - 4.’lük için, galip takımlar ise
1.’lik - 2.’lik için karşılaşırlar.
8. Final müsabakaları normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde, müsabaka 10’ar
dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmazsaise 5’er
penaltı vuruşları yapılır eğer beraberlik bozulmaz ise seri penaltılara geçilerek maç sonucu
belirlenir.
9. Bir müsabakada iki ihtardan (sarı kart) dolayı (kırmızı kart) ihraç olan sporcular, takip eden ilk
müsabakada oynamaz. Herhangi bir nedenle bir müsabakada doğrudan ihraç edilen (kırmızı kart

gören) bir sporcu turnuva boyunca oynayamaz. Her iki nedenle oynayamaz bir sporcu
oynatıldığı takdirde ilgili takım turnuvadan ihraç edilir.
10. Burada belirtilmeyen konu ve kurallarda Futbol Yürütme Kurulu'nun alacağı kararlar uygulanır.
11. Müsabakalar ev sahibi takımın sahasında oynanacaktır.

VOLEYBOL YÜRÜTME KURULU
ÜNVANI / ADI SOYADI

Öğr. Gör. Hakan YILDIRIM

GÖREVİ
BAŞKAN

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL VE
BİRİM ADI
G.H. Hasan Duman M.Y.O.

Okutman Metin EREZ

ÜYE

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Öğr. Gör. Uğur Ferhat ERMİŞ

ÜYE

Tasarım M.Y.O.

Yüksekokul Sekreteri Yüksel SAKARYALI

ÜYE

Sağlık Yüksekokulu

Memur Ali YILDIZ

ÜYE

İlahiyat Fakültesi

VOLEYBOL TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI
1. Maçlar uluslararası oyun kurallarına göre oynanacaktır.
2. Müsabakalar, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünce görevlendirilecek hakemler tarafından
yönetilecek.
3. Takımlardan biri oyun sahasında 6 oyuncu ile oynamaya hazır değilse, oyun başlamaz ve hazır
bulunmayan takım hükmen mağlup sayılır.
4. Müsabakalar kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır.
5. Takımlar tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde sıralama; kazanılan maç sayısına göre
belirlenir. Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır. Kazanılan maç sayısına göre
eşitliğin bozulmaması halinde set averajı uygulanır. Bu uygulamada puanları eşit olan takımların
yarışmalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama,
büyük sayıya sahip olan takım üst sırada olacak şekilde yapılır. Eşitliğin kazanılan set sayılarına
göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm yarışmalar sonunda
aldıkları sayıların toplamları verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının
büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır. Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki
takımların kendi aralarında yaptıkları yarışmadaki maç, set ve sayı averajına sırayla başvurularak
sıralama belirlenir.
6. Yarışmalara 7 ve daha fazla takım katılması halinde A – B grubu olmak üzere ikiye ayrılır. 6 ve
daha az takım katılması halinde müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında,
1. ve 2. olan takımlar arasında çapraz eşleşme (A grubu 1.’si - B grubu 2.’si ) - (A grubu 2.’si - B
grubu 1.’si ), çapraz eşleşme sonucu mağlup olan takımlar 3’lük - 4.’lük için, galip takımlar ise
1.’lik - 2.’lik için karşılaşırlar.
7. Sporcu turnuva boyunca aynı forma numarası ile oynayacaktır.

8. Burada belirtilmeyen konu ve kurallarda Voleybol Yürütme Kurulu'nun alacağı kararlar
uygulanır.
9. Müsabakalar ev sahibi takımın sahasında oynanacaktır.

BASKETBOL YÜRÜTME KURULU
ÜNVANI / ADI SOYADI

Öğr. Gör. Faruk AYGÜL

GÖREVİ
BAŞKAN

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL
VE BİRİM ADI
Suluova M.Y.O.

Öğr. Gör. Cem YÜCETÜRK

ÜYE

Sosyal Bilimler M.Y.O.

Arş. Gör. Korhan ÖKTEN

ÜYE

Teknoloji Fakültesi

Arş. Gör. Timur DÜZENLİ

ÜYE

Teknoloji Fakültesi

Arş. Gör. Oğuzhan YOLCU

ÜYE

Eğitim Fakültesi

BASKETBOL TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI
1. Maçlar uluslararası oyun kurallarına göre oynanacaktır.
2. Müsabakalar, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğünce görevlendirilecek hakemler tarafından
yönetilecek.
3. Yarışmalara 7 ve daha fazla takım katılması halinde A – B grubu olmak üzere ikiye ayrılır. 6 ve
daha az takım katılması halinde müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında,
1. ve 2. olan takımlar arasında çapraz eşleşme (A grubu 1.’si - B grubu 2.’si ) - (A grubu 2.’si - B
grubu 1.’si ), çapraz eşleşme sonucu mağlup olan takımlar 3’lük - 4.’lük için, galip takımlar ise
1.’lik - 2.’lik için karşılaşırlar.
4. Oyun 5 kişi ile oynanır. Takımlardan biri oyun sahasında 5 oyuncu ile oynamaya hazır değilse,
oyun başlamaz ve hazır bulunmayan takım hükmen mağlup sayılır.
5. Maç esnasında sürekli olarak 5 oyuncusu sahada yer alacaktır ve yedek oyuncular kuralları
çerçevesinde değişiklik yapılabilecektir.
6. Burada belirtilmeyen konu ve kurallarda Basketbol Yürütme Kurulu'nun alacağı kararlar
uygulanır
7. Müsabakalar ev sahibi takımın sahasında oynanacaktır.

SATRANÇ TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI
İLİ

Amasya

İLÇESİ

YARIŞMA ADI

10. Spor Şenliği Satranç Turnuvası

BAŞVURU TARİHİ
KAYIT YERİ
MÜSABAKA TARİHİ

Müsabakanın yapılacağı gün müsabaka yerinde yapılacaktır.
Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Üniversitemiz web sayfasından duyurusu yapılacaktır.

MÜSABAKA YERİ

Üniversitemiz web sayfasından duyurusu yapılacaktır.

SİSTEM

İsviçre Sistemi

ORGANİZASYON

Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Merkez

1. KATILIM
:
1.1.Amasya Üniversitesi Öğrencileri, Akademik ve İdari Personeli katılabilirler.
2. KURALLAR

:

2.1. TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir.
2.2.Katılıma göre tur sayısını arttırmaya, eşlendirme sistemini değiştirmeye Yürütme Kurulu
yetkilidir.
2.3. Yarışma sonunda her derecenin eşit paylaşılması halinde; sırası ile Bucholz-1 ve 2-(alttan),
Sonneborn-Berger, Galibiyet Sayısı, puanlarına bakılır. (Bkz. FIDE Turnuva Kuralları)
2.4. İtiraz Kurulu olmayacaktır.Baş Hakemin kararı kesindir .

MASA TENİSİ TURNUVASI MÜSABAKA TALİMATI
İLİ

Amasya

İLÇESİ

YARIŞMANIN ADI
BAŞVURU TARİHİ
KAYIT YERİ
MÜSABAKA TARİHİ
MÜSABAKA YERİ
ORGANİZASYON

10. Spor Şenliği Masa Tenisi Turnuvası
Müsabakanın yapılacağı günmüsabaka yerinde yapılacaktır.
Amasya Üniversitesi Spor Salonu
Üniversitemiz web sayfasından duyurusu yapılacaktır.
Amasya Üniversitesi Spor Salonu
Amasya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Mer5kez

1. KATILIM
:
1.1. Amasya Üniversitesi Öğrencileri, Akademik ve İdari Personeli katılabilirler.
2. BİREYSEL KARŞILAŞMALAR
2.1. Öğrenciler, akademik ve idari personel olmak üzere 2 turnuva düzenlenecektir. Her iki
turnuva bayanlar ve erkekler olmak üzere iki kategoride gerçekleşecektir.
2.2. Kura çekimi müsabakanın olduğu gün müsabaka başlamadan önce çekilecektir.
3. MASA TENİSİ OYUN KURALLARI
3.1. Turnuvada TMTF oyun kuralları geçerlidir.
3.2. Müsabakalar kazanılmış üç set üzerinden sonuçlanır (Yürütme Kurulu gerekli hallerde
değişiklik yapma yetkisi vardır).
3.3.Sporcular, karşılaşma saatinden sonraki 10 dakika içinde hazır bulunmazsa turnuva dışı
bırakılır.
3.4. Müsabakalar Yürütme Kurulu tarafından değiştirilmedikçe belirtilen saatte başlar.
3.5.Sporcu ahlakına ve davranışlarına uygun olmayan herhangi bir nedenden dolayı oyundan
ihraç edilmiş veya müsabaka sonundaki hakaretleri ve aykırı davranışları Yürütme Kurulu raporunda
belirtilmiş ise o oyuncu ilgili birimine bildirmek suretiyle, hakkında soruşturma açılması sağlanacaktır.
3.6. Amasya Üniversitesi 10. Spor Şenliği Masa Tenisi Turnuvası’na katılan tüm sporcular bu
yönergeyi okumuş ve kabul etmiş olarak değerlendirilir.

