TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Spor, kültürün ayrılmaz bir parçasıdır. Aynı zamanda, insanın toplum kurallarına uygun
olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce
gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal gelişimini sağlayan etkili ve çekici bir eğitim
unsurudur.
Bu unsurun gerçekleşmesi doğrultusunda, Üniversitemiz sportif etkinlikler kapsamında;
Öğrencilerimiz ile Akademik ve İdari personellerimizin katılacağı Bahar Turnuvaları
düzenlenecektir.

PERSONEL FUTBOL
Katılım Şartları:
1- Akademik ve İdari birimler kendi takımını oluşturacaktır.
2- Her takımın bir ismi olmak zorundadır.
3- Takım listeleri başvuru esnasında teslim edilir.
4- Oyuncular takım değiştiremez.
5- Müsabakalar 6 oyuncu ile oynanacaktır.
6- Maçlar Üniversitemizin sentetik halı sahasında oynanacaktır.
7- Resmi futbol müsabaka kuralları uygulanacaktır.

ÖĞRENCİ FUTBOL
Katılım Şartları:
1- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olan herkes bu turnuvaya katılabilir.
Takımlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de takımlarda yer alabilir. (Spor
Bilimleri Fakültesi öğrencileri hariç)
2- Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kendi takımını oluşturacaktır.
3- Takım kaptanları veya takım sorumluları takımla ilgili her türlü sorumluluğu taşırlar.
Not: Takım Listesi Akademik Birimler tarafından üst yazı ile gönderilecektir.
Müsabaka Kuralları:
1- Takımlar oynayacakları müsabakalar öncesi takım listelerini tertip komitesine teslim
eder. Bir takım adına müsabaka listesinde bulunan öğrenciler kendi takımı elense dahi
başka bir takımda oynayamaz.
2- Takım listeleri en fazla 22 kişiden oluşur. Sahaya çıkan takımın başında 1 öğretim
elemanı maçın başlangıcından bitimine kadar takımın başında bulunmak zorundadır.
Takımın başındaki sorumlu öğretim elemanı olmaz ise takım hükmen mağlup sayılır.
3- Her müsabaka öncesi takımlar öğrenci ve öğretim elemanı kimliklerini tertip
komitesine toplu olarak teslim etmek zorundadır. Öğrenci ve öğretim elemanı kimliği
olmayanlar müsabakalara katılamaz.
4- Müsabakalar 30 dakikalık 2 devre şeklinde oynanır. Eleme usulü oynanan maçlarda
beraberlik durumunda uzatma olmadan penaltı atışı sonrası kazanan takım belirlenir.
5- Müsabakalarda uluslararası futbol oyun kuralları geçerli olacaktır.
6- Müsabakalarda kavga, küfür vb. gibi disiplinsiz davranışlar sergileyen sporcu (öğrenci
ve öğretim elemanı) ve seyirciler hakkında disiplin yönetmelikleri uygulanır.
7- Takımların kendilerine ait tek tip formaları bulundurmaları zorunludur.
8- Oyuncuların tekmelik takmaları tavsiye olunur.

PERSONEL BASKETBOL
1- Her Akademik ve İdari birim kendi takımını oluşturacaktır.
2- Her takımın bir ismi olmak zorundadır.
3- Takım listeleri başvuru esnasında teslim edilir.
4- Oyuncular takım değiştiremez.
5- Müsabakalar 5 oyuncu ile oynanacaktır.
6- Maçlar Üniversitemiz spor salonunda oynanacaktır.
7- Resmi Basketbol müsabaka kuralları uygulanacaktır.

ÖĞRENCİ BASKETBOL
Katılım Şartları:
1- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olan herkes bu turnuvaya katılabilir.
Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de takımlarda yer alabilir. (Spor Bilimleri
Fakültesi öğrencileri hariç)
2- Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kendi takımını oluşturacaktır.
3- Kurulan her takımın bir ismi olmak zorundadır. Başvuru esnasında bu isim ile başvuru
yapılır.
4- Takım kaptanları veya takım sorumluları başvuru esnasında belirtilir ve bu kişiler
takımla ilgili her türlü sorumluluğu taşırlar.
Not: Takım Listesi Akademik Birimler tarafından üst yazı ile gönderilecektir.

PERSONEL VOLEYBOL
1- Her Akademik ve İdari birim kendi takımını oluşturacaktır.
2- Her takımın bir ismi olmak zorundadır.
3- Takım listeleri başvuru esnasında teslim edilir.
4- Oyuncular takım değiştiremez.
5- Müsabakalar 6 oyuncu ile oynanacaktır.
6- Maçlar Üniversitemiz spor salonunda oynanacaktır.
7- Resmi Voleybol müsabaka kuralları uygulanacaktır.

ÖĞRENCİ VOLEYBOL
Katılım Şartları:
1- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi öğrencisi olan herkes bu turnuvaya katılabilir.
Takımlarda Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de takımlarda yer alabilir. (Spor
Bilimleri Fakültesi öğrencileri hariç)
2- Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu kendi takımını oluşturacaktır.
3- Kurulan her takımın bir ismi olmak zorundadır. Başvuru esnasında bu isim ile başvuru
yapılır.
4- Takım kaptanları veya takım sorumluları başvuru esnasında belirtilir ve bu kişiler
takımla ilgili her türlü sorumluluğu taşırlar.
Not: Takım Listesi Akademik Birimler tarafından üst yazı ile gönderilecektir.

BİREYSEL SPOR (MASA TENİSİ, KORT TENİSİ)
Katılım Şartları: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Akademik, İdari personel ve
öğrencisi olan herkes bu turnuvaya katılabilir. Personel ve Öğrenci, turnuvaları ayrı
ayrı oynanacaktır.
Müsabaka Yerleri:
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi Spor Tesisleri
Müracaat Tarihi ve Yeri
01-11 Mart 2022 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
0 356 252 16 11 – 1303 Şube Müdürü Murat SALDIRICIER
0 356 252 16 11 – 1314 Şef Bedrettin ATMACA
Müsabakalar Başlangıç Tarihi:
21 Mart 2022
Ödüller:
Takım sporlarında 1. olan takıma Kupa + Madalya
Takım sporlarında 2. olan takıma Kupa
Takım sporlarında 3. olan takıma Kupa
Bireysel sporlarda dereceye girenlere madalya verilecektir.
Not. Öğrenci Futbol Turnuva Fikstür çekiminin yer ve saati Takım Sorumlularına
bildirilecektir.

