ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
SPOR MÜSABAKA TALİMATNAMESİ
Amaç
MADDE 1 – Artvin Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokullarının katılımıyla yapılacak olan spor müsabakalarının, uluslararası oyun
kuralları ile ilgili branşın yönetmelik ve talimatlarına göre yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – Bu talimatname, Artvin Çoruh Üniversitesi’nce düzenlenecek olan spor
müsabakalarına katılan idareci, antrenör ve sporcu öğrencileri kapsar.
Esas hükümler
MADDE 3 – Müsabakalar; Artvin Çoruh Üniversitesi’ne bağlı Fakülte, Enstitü,
Yüksekokul, Meslek Yüksekokullarına bağlı öğrencilerin ve birimlerdeki akademik ve idari
personellerin katılımı ile yapılacaktır.
Spor birliği yönetim kurulunun görevleri
MADDE 4 –Spor Birliği Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
(1) Müsabaka sahalarını belirler, müsabakalara girecek takımları gruplara ayırır, fikstür
ve programı tanzim eder.
(2) Zorunlu nedenlerle yapılması mümkün olmayan müsabakaları, ilgili spor dalı
yönetmeliklerine göre erteler, müsabakalarla ilgili konularda tam yetki ile hareket eder.
(3) Müsabaka programlarının gün, yer ve saatlerini değiştirebilir.
(4) Müsabaka sonuçlarını onaylar ve ilgililere duyurur.
(5) Kural ve talimatların haricinde gelişen bütün konu ve olaylarda Spor Birliği
Yönetim Kurulu karar vermede tam yetkilidir.
Takım ve sporcuların müsabakalara katılma şartları
MADDE 5 – Takım ve sporcuların müsabakalara katılabilmeleri için aşağıdaki şartları
sağlamaları gerekir:
(1) Artvin Çoruh Üniversitesi öğrenci kimliği olmayan hiçbir sporcu müsabakalara
katılamaz.
(2) Takımlar, kurum yetkililerinden müsabakalara katılacakların isimlerini belirten
onaylı isim listesi getirmek zorundadırlar.
(3) Müsabakalara katılmak için başvuruda bulunan takımlar müsabakalara gelmedikleri
takdirde, müsabaka masraflarını ödemek zorundadırlar.
(4) Lisansüstü
oynayabilirler.
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(5) Üniversitemiz personeli olup aynı zamanda öğrencilik hakkını kazanmış olanlar,
bütün müsabakalar boyunca ve tüm branşlarda öğrenci ve personel kategorilerinden bir
tanesini seçmek zorundadırlar.
(6) Üniversitemizde çalışan temizlik ve güvenlik şirketi personelleri turnuvalara
katılabilirleir.
Hakemler
MADDE 6 – Müsabakalarda hakemlik hizmeti, ilgili spor dalının konuya ilişkin
yönetmeliğindeki esaslara göre oluşturulan hakem komitesince yürütülür.
Oyun süreleri ve sonuçların ilanı
MADDE 7 – Müsabakalarda oyun süreleri ve müsabaka sonuçlarının ilanı aşağıdaki
şekilde yapılır:
(1) Müsabakalarda oyun süreleri, ilgili spor dalının yönetmeliklerinde belirtilen
sürelerdir. Ancak gerekli olduğunda bu sürelerde değişikliğe gitme Spor Birliği Yönetim
Kurulu’na aittir.
(2) Sonuçların onaylanması ve müsabakaların teknik sonuçları, hakem raporları ile belli
olur ve Spor Birliği Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.
(3) Bütün spor dallarında ilgili olduğu federasyonun oyun kuralları ve talimatları
geçerlidir. Ayrıca her branş için Spor Birliği Yönetim Kurulu’nun belirlediği ek kurallarda
uygulanabilir.
Hükmen yenik sayılma
MADDE 8 – Aşağıdaki durumlarda söz konusu takım, Spor Birliği Yönetim Kurulu
kararı ile hükmen yenik sayılır ve müsabakalardan ihraç edilir.
(1) Zamanında müsabaka yerinde, müsabakanın gerektirdiği spor kıyafeti ile
bulunmamak veya ilgili müsabaka yönetmeliğinin öngördüğü sayıdan az sayıda sporcu ile
müsabakaya çıkmak,
(2) Müsabakaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak,
(3) Herhangi bir takımın yararına veya zararına neden olacak biçimde müsabakayı
tamamlamadan sahadan çekilmek,
(4) Müsabaka anında sporcu, idareci, antrenör veya takım seyircilerinden biri veya
birkaçı tarafından, hakeme sözlü veya fiili saldırıda bulunulması yada hakemin görev
yapmasının engellenmesi,
(5) Sahada olay çıkarmak veya kavga etmek,
(6) Sahte kimlikle veya kendi birimi dışından oyuncu oynatmak,
(7) Cezalı oyuncu oynatmak veya cezalı antrenöre takımı idare ettirmek,

Erteleme
MADDE 9 – Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Şöleni yarışmaları belirtilen tarih, saat ve
yerlerde başlar. Bu müsabakalar çok zorunlu haller dışında ertelenmez. Müsabakaların
ertelenmesi kararı Spor Birliği Yönetim Kurulu’na aittir.
Ödüller
MADDE 10 – Müsabakalarda derece alan takım ve sporcuların ödülleri, şölen sonunda
yapılacak törenle hak sahiplerine verilir.
Spor Birliği Yönetim Kurulu
MADDE 11 – Spor Birliği Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden teşekkül eder;
Başkan

Doç. Dr. Sami İMAMOĞLU (Genel Sekreter V.)

Başkan Yardımcısı

Kaya ERDEM (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZALP (Orman Fak. Öğretim Üyesi)

Üye

Öğr. Gör. Muhammed ARDIÇ (MYO Müdür Yardımcısı)

Üye

Öğr. Gör. Özgür ASLAN (Sağlık Yüksekokulu)

Üye

Okt. Fikri ÖZKAN (Beden Eğitimi Okutmanı)

Üye

Okt. Yıldırım KAYACAN (Beden Eğitimi Okutmanı)
Yürürlük

MADDE 12 – Bu Talimatname, Artvin Çoruh Üniversitesi Senatosu’nca kabul edildiği
tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – Bu Talimatname hükümlerini Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü
yürütür.

