İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KUPASI
VOLEYBOL TURNUVASI TALİMATNAMESİ
a) Takım kadroları en az 6, en fazla 10 oyuncudan oluşur. (Her takım sahada ve yedek kulübesinde
kadın-erkek sayısı eşit olacak şekilde oluşturulmalıdır.)
b) Her takımda sadece bir voleybol lisanslı sporcu bulunabilir.
c) Karşılaşmalarda resmi hakemler görev alır, sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerlidir. Diskalifiye
edilen oyuncu turnuva boyunca oynayamaz.
d) Takımlar müsabaka başlamadan önce müsabaka esame listesini maçta görevli teknik sorumluya en
geç 15 dk önce ıslak imzalı olarak vermek zorundadırlar.
e) Oyuncular, turnuva öncesinde verilen takım listelerinde belirtilen forma numaraları ile maçlara
çıkarlar. Formaların önünde numara olması zorunludur.
f) Takım listeleri Tertip Komitesince teslim alındıktan sonra takım kadrosunda değişiklik yapılamaz.
g) Karşılaşmalar sırasında takımdan, takım kaptanı sorumludur.
ğ) Sportmenliğe aykırı her türlü davranış (küfür, kavga) turnuvadan ihraç sebebidir. Turnuvadan ihraç
edilen takımların maçlarında hükmen mağlup statüsü uygulanır.
h) Takımlar, öğrenci, akademik ve idari personel aynı takımda yer alabilir.
ı) Takımlar, kendi belirledikleri özel bir takım ismi ile müracaat edeceklerdir. Bu özel isim Türkçe ya
da yabancı bir kelime olabilir, ancak siyasi mesaj içeren, küfürlü, hukuka ve ahlaka aykırı, kişi veya
kurumları rencide edici vb. takım isimleri kullanılamaz. Sıradan bir insanın azami ölçüde özen
gösterdiği halde yine de fark edemeyeceği şekilde konulan isimler sonucu kişi ve kurumlara gelecek
zararlarda, İstanbul Kent Üniversitesi sorumluluk kabul etmeyecektir. Olası bir zarar sonucu İstanbul
Kent Üniversitesi zarara neden olmuş takıma karşı rücu hakkını saklı tutar.
i) Organizasyon komitesinin uygun bulmadığı takım isimleri değiştirilir, aksi halde o takım
müsabakalarda yer alamaz.
j) Turnuva usulü, katılan takım sayısına göre Komite tarafından belirlenecektir.

OYUN KURALLARI
a) Türkiye Voleybol Federasyonu’nun belirlediği oyun kuralları geçerlidir.
b) Turnuvada centilmenlik esastır.
c) Maç, 2 (iki) seti alan takım tarafından kazanılır.
d) Bir set 25 sayıya en az 2 sayı farkla ulaşan ilk takım tarafından kazanılır. Sayılarda 24-24’lük eşitlik
olması halinde oyun iki sayılık farka ulaşılana kadar (26-24, 27-25, vb.) devam eder.
e) İki devre arasındaki dinlenme süresi ve maç araları 5(beş) dakikayı geçemez.
f) Her sette 1 mola hakkı vardır (30 sn.). Topun oyun dışı olduğu zamanlarda sadece oyundaki kaptan
hakemlerle konuşma hakkına sahiptir. Mola talebinde bulunabilir.
g) Karşılaşmalarda galibiyete (2-0 biten) 2(iki), mağlubiyete (2-1 biten) mağlup takıma 1(bir) puan
verilir. 2-0 biten müsabakalarda mağlup takıma puan verilmez.
ğ) Turnuva süresince 2(iki) maça çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilir. Oynamış olduğu maçların
sonuçları geçerliliğini sürdürür. Kalan maçları ise aleyhine 2-0 (iki sıfır) olarak tescil edilir.
h) Takımlar maç saatinden 15 dakika önce sahada hazır bulunur. Maçın başlama saatini 15 dakika
geçtiği halde asgari 6(altı) kişilik maç kadrosu tamamlayamayan takım müsabakaya çıkamaz ve 20(iki sıfır) hükmen yenik sayılır.
ı) Puan Voleybol Federasyonu puanlama sistemi 2’lik sistem uygulanacaktır.
i) Final maçını kazanan takım Turnuva Şampiyonu olur. Şampiyon olan takıma altın madalya, ikinciye
gümüş ve üçüncüye bronz madalya takdim edilecektir. Ayrıca turnuvada sonunda bir takıma “fair play”
ödülü verilecektir.
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