
  ÇOMÜ 25.YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA  

   ÇOMÜSPOR’17 VOLEYBOL ŞENLİĞİ  

    MÜSABAKA TALİMATI 

 

1. Üniversitemiz 25.Yıl Etkinlikleri kapsamında Fakülte ve Yüksekokullar 

arasında yapılacak olan voleybol müsabakalarının  fair play çerçevesinde 

bir voleybol şenliği havasında geçmesi planlanmıştır. 

2. Katılım sağlayan takımlar müsabakaya en fazla 16 sporcu ile katılabilirler. 

3. Voleybol müsabakaları tek set üzerinden oynanacak olup, grup 

müsabakaları tek devreli lig usulü yapılacaktır.  

(Kazanan takım 2, kaybeden takım 1 puan alacaktır.) 

4. Resmi oyun kuralları geçerlidir, oyuncuların dönmeli sistemde 

oynamalarına dikkat edilecektir. 

5. Müsabakalar tek set üzerinden oynanacağından 28.sayıda set bitecektir.  

(2 sayı fark olmak koşuluyla!) 

6. Oyunda oyuncu değişikliği hususunda belirli bir sınır yoktur. Bir takım 

istediği oyuncuyu herhangi bir oyuncu ile istediği kadar değiştirebilir. 

Kısacası oyuncu değişikliği sınırsızdır. 

7. Takımlar en fazla 2 mola hakkına sahiptir. Teknik mola yoktur. 

8. Takımlarda yer alan sporcuların müsabakadan önce takım listelerini ve 

Üniversitemiz öğrencisi olduğunu belirten öğrenci kimliklerini birlikte 

hakemlere teslim etmesi gerekmektedir. 

9. Her takımın başında okul idaresi tarafından görevlendirilmiş sorumlu 

antrenörün bulunması şarttır. 

10.  Grup müsabakalarından sonra yapılacak olan final maçları eleme usulü 

olup, 5 set üzerinden resmi oyun kuralları geçerli olmak koşuluyla 

oynanacaktır. 

11.  Her takım Akademik Birimi tarafından tüm öğrencilerden “Voleybol 

oynamamda sağlık açısından bir engelim yoktur” ibareli beyanı alınmalı, 

şüpheli olanlardan sağlık raporu alınarak müsabakaya çıkarmalıdır. 

 

 

 



  ÇOMÜ 25.YIL ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA  

   ÇOMÜSPOR’17 FUTBOL ŞENLİĞİ  

    MÜSABAKA TALİMATI 

 

1) Üniversitemiz 25.Yıl Etkinlikleri kapsamında Fakülte ve Yüksekokullar arasında 

yapılacak olan Futbol müsabakalarının bir Futbol Şenliği havasında geçmesi 

planlanmıştır. 

2) Grup müsabakaları 30 dakikalık tek devredir. 

3) Grup müsabakaları sonucunda galibiyet 3 beraberlik 1 puan ile ödüllendirilir. 

4) Grup müsabakaları tamamlandığında en çok puanı alan takım grup birincisi olur. 

5) Grup müsabakaları tamamlandığında 2 veya daha çok takımın;  

puan eşitliğinde şunlara bakılır: 

a-) 2 takım arasındaki maçın sonucu (şayet eşit ise) 

b-) 2 takım arasındaki genel avaraja (şayet eşit ise) 

c-) Penaltı atışları ile müsabaka tamamlanır. 

 

3 takım arasında puan eşitliği var ise: 

a-) Genel avaraja bakılır. (şayet eşit ise) 

b-) En çok gol atan Birinci olur. 

c-) Herşey eşit ise kura ile penaltı atılır. (İki takım atarken birisi finali bekler.) 

 

6) Takımlar en çok 22 oyuncudan oluşur. Hepsi sahaya çıkabilir. 

7) Grup müsabakalarında 1 oyuncu değişikliği hakkı vardır. Sakatlık durumunda oyuncu 

değişikliği kabul edilir. 

8) Final müsabakaları 2016-2017 Amatör Lig esaslarına göre oynatılır. 

9) Final müsabakalarında uzatma yoktur, penaltı atışlarına geçilir. 

10) Takımlar sahaya çıkarken Müsabaka İsim Listesini doldurur ve listedeki tüm isimlerin 

ÇOMÜ kimlik kartlarını (Lisans) teslim eder. (İsim listesi rsbb.comu.edu.tr adresinden 

indirilebilir.) 

11) Takımlar bağlı olduğu Akademik Birimler (Dekanlık, Müdürlük) tarafından 

görevlendirilmiş bir antrenörün takımın başında sahaya çıkma zorunluluğu vardır. 

Antrenörsüz takım sahaya çıkamaz. 

12) Her takımın Akademik Birimi tarafından tüm öğrencilerden “Futbol oynamamda sağlık 

açısından bir engelim yoktur” ibareli beyanı alınmalı, şüpheli olanlardan sağlık raporu 

alınarak müsabakaya çıkarmalıdır. 

 

 


