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ÖNEMLİ NOT Takımlarımız;
*1-) “Sağlık Raporu
*2-) “Kafile İsim Listesi (FORM NO: 1)”
Sağlık Raporu ve Kafile İsim Listesi Müsabakalar başlamadan önce Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı Spor Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. Teslim etmeyen takımların maçları
oynatılmayacaktır.
1- Müsabakalar Beşevler de bulunan Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri içerisinde yer alan
Kapalı Spor Salonunda (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yerleşkesi içi) oynanacaktır.
2- Takımlar, Kafile isim listelerinde en fazla 22 sporcuya yer vereceklerdir. Müsabaka Listesinde
(esame listesi) en fazla 12 sporcu yazılacaktır. (Sonradan kadroya ilave oyuncu eklenmesi
halinde onaylı ek liste verilebilir.)
3- Müsabakalar 3 set, kazanılmış 2 set üzerinden 25 sayı sistemine göre, Yarı Final, 3. – 4. lük ve
Final müsabakaları ise 5 set üzerinden oynatılacaktır.
4- Her takımın 1 sette 1 mola hakkı vardır. Mola süresi 25 saniye olacaktır.
5- Sahaya, takımların esame listelerindeki oyuncular, Antrenör ve idareci haricinde kimse
girmeyecektir.
6- Müsabakalardan önce Sporcular öğrenci kimliklerini veya Öğrenci işlerinden alınan resmi öğrenci
belgelerini saha gözlemcisine kontrol yapılmak üzere göstereceklerdir. Kimlik kartı veya belgesi
olamayan sporcu müsabakada oynayamayacaktır.
7- Bu maddeler haricinde belirtilmeyen hususlardaki konular, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı Spor Organizasyon Komitesi kararıyla çözümlenir.
8- Turnuva süresince, yukarıda belirtilmeyen hususlara rastlanılması veya tereddüde düşülmesi
halinde, konuyla ilgili Spor Organizasyon Komitesi karar verecektir.
9- Bu maddelerin dışında, Müsabakalar Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Oyun Kurallarına göre
oynanacaktır.
10- Antrenör, İdareci, Oyuncu ve Seyircilerden topluca veya ferdi olarak sportmenlik dışı
hareketlerde bulunulması halinde İdari soruşturma açılması için Spor Organizasyon Komitesince
gerekli işlemler yapılacaktır.
11- Müsabaka içinde hakemin verdiği kararlar değişmez, takdir hakkı hakeme aittir. Ertelemeyi
gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
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Takımların Spor Temsilcileri (Öğretim elemanı veya idari personel) müsabaka boyunca takımlarının
başında bulunacaklardır. Müsabaka Esame Listesi Öğretim elemanı veya idari personel tarafından
imzalanacaktır
12* Turnuvamızın amacı Üniversitemizin Öğrencileri arasında dostluk, dayanışma, kaynaşmayı
sağlamak ve tanışmayı hedeflemektir. Centilmenlik dışına çıkan hareket ve sözlerden
kaçınılması gerekir. Olumsuz söz veya davranış sergileyen oyuncular ve takımlar turnuvadan ihraç
edilecektir.
13- Sağlık Raporu beyan edilmesi zorunludur. Sağlık Raporu olmayan oyuncular müsabakalara
alınmayacaktır
14- Her sporcu turnuva süresinde yalnızca bir takımda oynar. Müsabaka oyun alanından
çıkan/atılan oyuncu tekrar oyuna giremez. Elenen Takım Oyuncusu turnuvaya devam eden başka
bir takımda tekrar oynayamaz, Sporcu sayısı yetersiz olan Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokul takımları Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul yöneticilerinin uygun görmesi
halinde en fazla 4 oyuncu diğer Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullardan oyuncu alabilir.
DÜRÜST OYUN, DÜRÜST DAVRANIŞ “ FAİR PLAY ”
Dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmekle birlikte gerçek anlamı etik üstü davranıştır. Etik
davranış, kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Fair Play ise tüm
bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya
koymaktır.

TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
medikospor@gazi.edu.tr
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