
AKSARAY GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU, KURUM VE KURULUŞLARI 

 BASKETBOL TURNUVASI ŞARTNAMESİ 

1. Müsabakalarda Türkiye Basketbol Federasyonu oyun kuralları geçerlidir. 

2. Turnuva son başvuru tarihi 11 Eylül 2020’dir. 14 Eylül Pazartesi günü saat 14:00’te Gençlik ve 

Spor İl Müdürlüğünde kura çekimi gerçekleşecek olup, kura çekilişi pandemi dolayısıyla İl 

Müdürlüğümüz ve İl Temsilciliği tarafından yapılacaktır. Turnuva takvimine ait tarihler gerekli 

görüldüğü takdirde turnuva Tertip Komitesi tarafından değiştirilebilir. 

3. Müsabakaların başlangıç saatinde hazır olmayan takımlar 15 dakika beklenir. Bu süre 

içerisinde salonda hazır olmayan takımlar hükmen yenik sayılır. 

4. Takımlar en az 5 en fazla 12 sporcu ile turnuvaya katılabilir. 

5. Tüm müsabakalar hafta içi saat 17:00’ den sonra İl Müdürlüğümüz kapalı spor salonunda 

tertip komitesi tarafından belirlenecek saatlerde oynanacaktır. 

6. Turnuvaya resmi kurumlar kendi kurum adıyla katılacak olup kurum dışından sporcu 

alınmayacaktır.(Kurum personeli olduğunu resmi evrakla beyan etmek zorunludur.) 

7. Takım listelerinden listede kaptan olarak belirtilen kişi sorumludur. Takım listeleri kurum 

amirleri tarafından imzalanmış olarak tertip komitesine teslim edilecektir. Tertip komitesine 

teslim edilen listelere  bilgi verilmeden ekleme veya çıkarma yapılamaz. 

8. Her takımın kaptanı müsabaka anında sahada bulunmak ve müsabaka başlamadan önce 

esame listesini müsabaka hakemine teslim etmek zorundadır. 

9. Turnuvaya katılan takım sayısı 8’den az olması durumunda tek devreli lig usulünde olacaktır. 

Dereceye giren takımlar puan sıralamasına göre sıralanacaktır. Katılımın 8 takımdan fazla 

olması durumunda kura ile gruplar oluşturulacaktır.(2 grup olması halinde grup birincileri 

final, 2.’leri 3’lük 4’lük maçı oynayacaktır.) 

10. İtirazlar yazılı olarak Tertip Komitesine yapılacaktır. Tertip Komitesi itiraz dilekçesinin 

kendilerine ulaşmasının ardından 1 gün içerisinde kararını açıklayacaktır. 

11. Turnuvanın yürütülmesinden Tertip Komitesi sorumludur. Her türlü durum karşısında Tertip 

Komitesinin alacağı kararlar kesin olarak uygulanacaktır. 

12. Takımlar spor malzemelerini kendileri temin edecektir. Takımlar müsabakalara üzerinde 

numara olan formalarla çıkmak zorundadırlar. Spor salonunda sadece spor ayakkabısı 

giyilecektir. Dışarıda giyilen ayakkabı ile salona girmek kesinlikle yasaktır. 

13. Turnuva kurallarına uymayan veya centilmenlik dışı davranan sporcular veya takımlar 

turnuvadan ihraç edilecektir. 

14. Turnuvada dereceye giren ilk üç takıma kupa, sporcularına madalya verilecektir. 

15. Turnuvada maçları yönetecek hakem/hakemler maç öncesinde Basketbol İl Temsilciliği ve 

MHK tarafından görevlendirilecektir. 

16. Müsabakalar 15’şer dakikalık iki periyot şeklinde oynanacaktır. 

17. İstenilen belgeler; Kurum personeli olduğuna dair belge, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, Sağlık 

Raporu. 

  


