
Voleybol Turnuvasr $artnamesi

SEH|T HALIL |BRAH|M ATASAGUN voLEyBoL TURNUVASI ganrruamesi

1-Turnuvaya son bagvuru tarihi 14-12.2022'dtr. 15. 12.2021 Pergembe gUnU saat
11.00'da Kaymakamh$r Toplantr Odasr kura gekimi gergeklegtirilecektir. M0sabakalar
19.12. 2022 tarihinde baglayacaktrr. Turnuva takvimine ait tarihler gerekli gdrUldugu
takdirde Turnuva Tertip Komitesi tarafrndan degigtirilebilir. M0racaatlar Genglik ve
Spor llge MUdUrliigUne yaprlacaktrr.

2-M0sabakalarrn baglangrg saatinde hazrr olmayan takrmlar 15 dakika beklenir. Bu
sUre igerisinde salonda hazrr olmayan takrmlar 3-0 hUkmen yenik sayrlrr.

3-Takrmlar; en az 6, en fazla 12 sporcu ile turnuvaya katrlabilirler.

4-TUm mi.isabakalar hafta igi saat 18.00'da baglayrp Genglik ve Spor Salonunda
oynanacaktrr.

S-Takrm listelerinden, listede kaptan olarak belirtilen kigi sorumludur.

6-Maglar 5 set Uzerinden kazanrlmrg 3 settir.

7-Her takrmrn kaptanr mUsabaka anrnda sahada bulunmak ve mUsabaka baglamadan
once eseme listesini, mtisabaka anrnda imzalayrp hakeme teslim etmek zorundadrr.

8-Turnuva takrm sayrsrna gdre Tek Devreli Lig usulilne ya da eleme usultlne gdre
yaprlacagr Tertip Komitesi tarafrndan karar verilecektir"

g-itirazlar yazrlr olarak Mag bitiminden 2 saat igerisinde tertip komitesine yaprlacaktrr.
Tertip komitesi itiraz dilekgesinin kendilerine ulagmasrnrn ardrndan 1 gUn igerisinde
kararlarrnr agrklayacaktrr.

'10-Turnuvanrn y0r0tUlmesinden tertip komitesi sorumludur. Her tUrlU durum kargrsrnda
tertip komitesinin alacagr kararlar kesin olarak uygulanacaktrr.

11-Takrmlar spor malzemelerini kendileri temin edeceklerdir. Spor salonunda sadece
spor ayakkabrsr giyilecektir. Drganda giyilen ayakkabrlarla salona girilmesi kesinlikle
yasaktrr.

12-Turnuva kurallarrna uymayan veya centilmenlik dlgr davranan sporcular veya
takrmlar turnuvadan ihrag edilecektir

13-Turnuvada dereceye giren ilk 3 takrma kupa, sporcularrna madalyalar verilecektir.

14- Turnuvada maglarr ydnetecek hakem/hakemler FikstUrde Tertip Komitesi
tarafrndan belirlenecektir.

1 5-Turnuvaya katrlrm herkese agrktrr.



1G-Turnuvaya Katlhm Payr 400 Tl. dir.

17 - Turnuvada yer an oyuttcnlordan spor yapmanna engel, bilinen veya bilin meyen saphk
sorunlart olanlar, her tiirlii sorumluluQu kabul ederek turnuravo kafilmsvr kshul etmis
satuhrkrr.

l8-Turnuvaya Katllan taklmlar Kimlik fotokopisi ve Taklm Listesini Spor ilge
Miidiirltifliine teslim edecekler,

19-Turnuvaya Katrlan Tiim talqmlar bu Sartnamcyi katrul etmiq saylhrlar.

Katrlan Tiim talomlara traqarrlar dileriz.

TERTiP KOMiTESi

SIRA
NO

ADI SOYADI UNVAN GOREVi

t- Do[an Can KANDEMiR Kaymakam Baqkan

AIi ALTUNTAS Belediye Baqkanr Baqkan Yrd.

-t- lbrahim BADAK Ilge Milli Efitim Miidiirii [tre

4- Murat AKOZ Yazr iglcri Mtidiirii Uye

5- Murat (lEKiQ Genglik ve Spor Nliidiirii tlye

6- Mehmet Ali AYDIN llce .landarma Komutanr Uve

Akif Volkan OZGUN llce Emnivet Amiri ut'"



9EH|T HALTL IBRAHIM ATASAGUN SPOR gOLENI VOLEYBOL TURNUVASI
SPORCU LISTES|

Takrmrn Adr :

Takrm Sorumlusu :

Taklm iletigim telefonu :

Yukanda belirtilen turnuvaya, lsimleri yazrh takrm kadrosu ile
katrlaca$rmrzr; Turnuva YUriitme Kurulu tarafrndan belirlenen fikstiire ve oyun
kurallarrna uyaca$rmrzr; verilecek kararlara saygrl olacalrmrzr kabul ve beyan
ederim.
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