Bölümler Arası Halı Saha Turnuvası
FATSA MÜSABAKA TALİMATI
1Müsabakalar Ordu Üniversitesi Fatsa yerleşkesindeki Halı Sahada oynanacaktır.
2Müsabakalar, hafta içi 12.00-14.00 ve 16.00-19.00 saatleri arasında
oynanacaktır.
3Turnuvada gruplar, katılacak takım sayısına göre kura ile belirlenecektir.
4Turnuvada dereceye giren ve en centilmen takıma kupa verilecektir.
5Müsabakalar 2x25 dakika üzerinden oynanacak olup, her takım sahaya 1’i kaleci
olmak üzere toplam 7 oyuncu ile çıkacaklardır.
6Takımlar müsabakalarda en fazla 3 (üç) oyuncu değişikliği yapabileceklerdir.
7Grup müsabakaları, tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır.
8Bir takımın müsabakaya başlayabilmesi için 1’i kaleci olmak üzere en az 7(yedi)
oyuncusu sahada hazır bulunacaktır.
9Bölümler yapacakları başvurularında oyuncu listelerine en az 10 (on) kişi
yazacaklardır.
10Her takımdan sorumlu bir idareci olmak zorundadır.Fakülteler/Yüksekokullar/Meslek
Yüksekokulları kadrolarındaki oyuncuların sağlık raporları ile ilgili sorumlulukları
sporculara ve takım idarecisine aittir. Herhangi bir sağlık probleminden Sağlık Kültür
ve Spor Daire Başkanlığı sorumlu değildir.
11.
İsim listeleri ve Öğrenci Belgeleri dosya içerisinde en geç 1 Mart 2017 Çarşamba
günü saat 17:00’e kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’ndaki Spor
Birimine teslim etmiş olacak, kura çekimi 2 Mart 2017 Perşembe günü saat
14.00’de Ziraat Fakültesi Çotanak Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
12Her müsabaka için müsabakadan 10 dakika önce takımlar isim listelerini Tertip
Komitesine vermiş olacaklardır.
13Oyuncular sahaya tek tip forma, şort ve halı sahaya uygun lastik ayakkabı ile iştirak
edeceklerdir. Kesinlikle Vidalı Krampon (plastik hariç) giyilmeyecektir.
14Bölümler belirlenen şartlarda diledikleri kadar takımla turnuvaya iştirak edebilirler.
15Üst üste veya aralıklı olarak 2 (iki) müsabakaya çıkmayan takım turnuvadan ihraç
edilir.
16Turnuva ile ilgili her türlü kararı almaya Turnuva Tertip ve Disiplin Komitesi
yetkilidir.
17Turnuvaya katılan takımlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
18Turnuvada oynanacak müsabakalarda Uluslararası Futbol Oyun Kuralları (kısmen),
Futbol Müsabaka Talimatı ve Futbol Disiplin Talimatı hükümleri geçerli olacaktır.
19Turnuvada gerekli olan Sağlık tedbirleri Fatsa Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi
Bölümü tarafından alınacaktır.
20Turnuvada gerekli olan Güvenlik tedbirleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
güvenlik birimi tarafından alınacaktır.
21Turnuvaya katılan takımlar malzeme (forma, şort vb.) talebinde bulunmayacaklardır.
22Bu Turnuva Statüsünde belirtilmeyen herhangi bir durumla karşılaşıldığında, karar
merci Turnuva Tertip Komitesi olacaktır.
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