
www.samsun2019.com.tr

SPOR
ŞENLİĞİ

ŞENLİĞE

SENDE KATIL!

TAKIMINI KUR

Son başvuru 

7 Ekim 2019



2

SPOR 
ŞENLİĞİ

100. YIL SPOR ŞENLİĞİ 
ORGANİZASYON KOMİTESİ

İsmail Hakkı KASAPOĞLU

GENÇLİK VE SPOR 
İL MÜDÜRÜ

Celalettin KAPÇAK

SPOR 
ŞUBE MÜDÜRÜ

Murat TURAN

İLKADIM GENÇLİK VE SPOR 
İLÇE MÜDÜRÜ

Osman ABANOZ

CANİK GENÇLİK VE SPOR 
İLÇE MÜDÜRÜ

Mustafa DEMİRKIRAN

ATAKUM GENÇLİK VE SPOR 
İLÇE MÜDÜRÜ

Şener AYDIN

ASKF BAŞKANI

100. YIL SPOR ŞENLİĞİ 
YÜRÜTME KURULU

Hasan ÖZBULUT

FUTBOL TEMSİLCİSİ

Vural BÖLÜKBAŞ

GENÇLİK VE SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ

N. Özben KIRCA

VOLEYBOL TEMSİLCİSİ

Özhan TURAN

BASKETBOL TEMSİLCİSİ

Recep YETMİŞBİR

BOWLİNG TEMSİLCİSİ

Harun KÖSE

GENÇLİK VE SPOR İL 
MÜDÜRLÜĞÜ 
SPOR UZMANI



3

• İsteyen herkes takımını kurarak turnuvaya katılabilecektir.

• Takımlar toplumun her kesimini temsilen oluşturulabilir. Turnuvaya başvuran takımlar 
100. yıl kutlamaları kapsamında yapılan yürüyüşlerde yer almak ve açılış seramonisine 
katılmak zorundadır. (kurum, kuruluş, dernek, Vakıf, STK, Muhtarlık gibi.) 

• Müsabakalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde, halka açık tesis ve alanlarda 
yapılacaktır.

• Müsabakalar hafta içi mesai saatleri dışında ve hafta sonları yapılacaktır.

• Tüm sporcular, sporcu kartı HİS (Herkes İçin Spor) Lisansı çıkarmak zorundadır.

• Sporcu kartı HİS (Herkes İçin Spor) Lisansları her müsabaka ve yarışma öncesi ilgili 
Branşın İl Temsilciliği sorumlusuna veya hakemlere verilmek zorundadır.

• Takımların ve sporcuların fikstürde yer alan müsabaka saatleri ve tarihleri ile Hakem 
atamalarına itiraz etme hakkı yoktur.

• Müsabakaya ait itirazlar Organizasyon Komitesine yapılacaktır.

• İl Temsilcilikleri turnuva ile ilgili her türlü iş ve işlemlerde Organizasyon Komitesine 
karşı sorumludur.

• İl Temsilcilikleri gerekli gördüğü takdirde müsabaka yerinde ve saatinde değişiklik 
yapma hakkına sahiptir. Değişiklikler müsabaka tarihinden bir gün http://samsun.gsb.

gov.tr -  https://www.samsun2019.com.tr adreslerinden duyurulacaktır. 

• Tüm müsabakalar Fair Play ruhuna uygun olarak oynanacaktır.

• Turnuva amacının dışında davranan tüm takımları veya sporcuları turnuvadan 
diskalifiye etme hakkı Organizasyon Komitesine aittir. 

• Hakeme, rakibe, seyircilere ve kendi takım arkadaşlarına karşı centilmenlik dışı hal ve 
harekette bulunan sporcu ve takımlar turnuvadan diskalifiye edilecektir. 

• Disiplinle ilgili her türlü takım ve sporcuları bağlayan karar verme yetkisi Organizasyon 
Komitesine aittir.

• Takımlarını ve sporcularını desteklemeye gelen taraftar oyunun bir bütünüdür.

• Takımlara ve sporculara uygulanan centilmenlik kuralları seyircilere de uygulanacaktır.

• Seyircilerin olumsuz davranışları takıma ya da sporcuya ceza olarak yansıtılacaktır.

• Müsabakaların oynandığı esnada değerli eşyaların korunması kişinin kendi 
sorumluluğundadır, bundan dolayı kişi ya da kurum sorumlu tutulamayacaktır. 

• Turnuva sonunda her branşta 1, 2, 3, 4 olan takım ve sporcular ile en centilmen takımlara 
ve sporculara kupa ve madalya verilerek takım ve sporcular ödüllendirileceklerdir.

» GENEL KURALLAR
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• Takımlar 12 kişilik liste verecekler ve müsabakada sahada 7+1= 8 kişi oynayacak, 4 yedek 
oyuncu bulunacak ve tüm yedek oyuncular değiştirilebilecektir.
• Turnuvaya 30 yaş üstü (1989 ve daha önce doğanlar) oyuncular katılabilecektir. 
• Takımlarda yer alan oyuncuların Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisansı son iki 
sezon vizelenmemiş olacaktır. ( 2017-2018 / 2018-2019 sezonları )
• Takımlar yukardaki şartlara sahip 25-30 yaş arası (1989-1994 tarihleri arası doğumlu) 2 
oyuncuyu kadrolarında bulundurup, oynatma hakkına sahip olacaktır.
• Müsabakalar sonunda eşitlik olursa kalibi belirlemek için 3 er penaltı atışı yapılır, yine eşitlik 
bozulmaz ise seri penaltı atışı yapılarak kazanan takım avantaj sağlamış olur.
• Takımlar başvuru için katılım formunu , taahhütnameyi doldurup sporculara ait 1 adet 
fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisini başvuru noktalarına ulaştırarak yapılacak kura 
çekimine katılıp müsabakalarda yer alacaklardır.
• Müsabakalarda ofsayt kuralı hariç tüm beynelminel oyun kuralları geçerli olacaktır. TFF 
talimatları geçerli sayılacaktır. 2 li avaraj penaltı atışları ile belirlenir. 3 lü avarajda öncelikle 
genel avaraja bakılır. Eşitlğinde ise atılan gol sayısına bakılır. Yine aynısı ise kura çekimi yapılır.
• Takımlar müsabakalarda kendi spor malzemeleri ile oynayacaklar, müsabaka topları 
Gençlik ve Spor il müdürlüğü tarafından temin edilecektir.
• Takımların müsabaka mahalindeki değerli eşyalarından kendileri sorumludur. Zayi olması 
durumunda kişi ve kurumlar sorumlu tutulmayacaktır.
• Müsabakalar yarı futbol sahasında oynanacaktır. 2x25 dk üzerinden ve devre arası 5 dk 
olmak üzere oynanacaktır. Müsabaka başlama saatinde sahada en az 5 kişi ile bulunmayan 
takımlar o maçı hükmen mağlup sayılacaklardır.
• Müsabakalarla ilgili itirazlar müsabaka günü yapılabileceği gibi takip eden 2 gün içinde de 
yapabileceklerdir.
• Kaçak oyuncu oynatıldığını iddia eden takım itirazını resimle belgelendirmek zorundadır. 
İtiraz edilen takım oyuncusu hakemle resim çektirmek zorundadır.
• Müsabakalarda geçerli şartları taşımayan oyuncuyu oynatan takımlar turnuvadan ihraç 
olacaktır.
• Müsabakada kırmızı kart gören oyuncular tertip komitesi tarafından verilecek cezaya göre 
değerlendirilecektir.
• Sağlık hizmetleri GSİM tarafından, güvenlik hizmeti Emniyet Müdürlüğü tarafından 
verilecektir. 
• Müsabakada görev yapan hakemlerin kamu görevlisi olarak kabul edildiği unutulmamalıdır. 
Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar Organizasyon komitesi tarafından değerlendirilecektir.
• Organizasyon Komitesi kararlarına kesinlikle itiraz edilmeyecektir. Fair Play ruhuna uygun 
mücadele dilmesi önemle rica olunur.
• Talimatnamede belirtilmeyen oyun kuralları, yarışmalar süresince Türkiye Futbol 
Federasyonu yarışma talimatnamesine göre uygulanır.

» FUTBOL TEKNİK KURALLAR
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» VOLEYBOL TEKNİK KURALLAR

• Müsabakanın başlangıç saatinde oyun sahasında eksik olan veya hiç olmayan 
takımlar hükmen yenik sayılırlar.

• Turnuva öncesinde Organizasyon Komitesine en fazla 12 kişilik takım listesi ibraz 
edilebilir.
• Takımlar 30 yaş üzeri oyunculardan kurulacaktır. Maç süresi boyunca 1 tanesi 
sahada olmak şartıyla 25-30 yaş arası 2 oyuncu takım listelerinde yer alabilecektir.

• Takım listelerinde yer alan oyuncular lisanslı ise son 2 sezon vize yapılmamış 
olacaktır.

• Takımlar bayan ve erkek olarak karışık kurulabileceği gibi, sadece bayan ya da 
sadece erkek takımları da oluşturulabilir. Bayanlarda yaş sınırlaması yoktur.
• Müsabakalar 2 kazanılmış set (25 sayı) üzerinden oynatılacaktır. (Toplam 3 set).

• Setlerin eşit olması durumunda (setler 1-1 olursa ) 3.set netice seti olarak 15 sayı 
üzerinden oynatılacaktır.

• Sadece Final müsabakası ve 3.lük 4.lük müsabakası 3 kazanılmış set üzerinden 
(Toplam 5 set) oynatılacaktır.

• Bu sistemde müsabakalarda galibiyette (2), mağlubiyette (1), hükmen 
mağlubiyette (0) puan verilir. Puanların eşitliği halinde set averajı tatbik olunur. 
Bu değerlendirmede takımların aldıkları set toplamı, kaybettikleri set toplamına 
bölünür. Büyük sayıya sahip olan takım kazanır.

• Puan ve set averajlarının eşitliği halinde sayı averajı usulü tatbik olunur. Takımların 
bütün müsabakalar sonunda elde ettikleri sayı toplamı, kaybettikleri sayı toplamına 
bölünür. Büyük sayıya sahip olan takım kazanır.

• Bu durumda dahi eşitlik bozulmamışsa her iki takımın kendi arasında yaptığı 
müsabakalardaki puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak kazanan tespit 
olunur.

• Başvuru takım sayısına göre kura ile gruplar oluşturulacaktır. Her gruptan belli 
sayıda takım final grubuna yükselmeye hak kazanacaktır.

• Final Gurubu Müsabakaları eleme ile yapılacaktır.

• Final gurubu eşleşmeleri Organizasyon Komitesi tarafından önceden yapılacak 
olan fikstüre göre belirlenecektir.
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» 3x3 SOKAK BASKETBOLU TEKNİK KURALLAR
• Talimatnamede belirtilmeyen oyun kuralları, yarışmalar süresince Türkiye 
Basketbol Federasyonu yarışma talimatnamesine göre uygulanır.
• Takımlar 4 kişiden oluşur. 3 oyuncu sahada bir oyuncu yedek, Yaş sınırlaması 
yoktur.
• Forma numaraları 00’dan 99 numaraya kadar kullanılabilir.

• Oyun 10 dakikalık 1 periyottan oluşur. Uzatma periyotlar 3 dakika olarak 
oynanacaktır. Oyun sonunda 15 sayıya ulaşan takım kazanmış sayılacaktır. Ancak 
15 sayısına süre bitmeden ulaşan takım maçı kazanmış sayılır.

• Takım müsabaka saatinde sahada 3 kişi ile hazır bulunmaz ise 15-0 hükmen yenik 
sayılacaktır.
• Beraberlik durumunda 3 dakikalık uzatma periyodu oynanır.

• Takımların sınırsız oyuncu değişikliği hakkı vardır.

• Takımların 1 mola hakkı vardır, uzatmada mola yoktur.

• 5 faul alan oyuncu oyunu terk etmek zorundadır.

• Bir takım saha içinde 2 kişiden az kalırsa kendiliğinde yenilgi ile maç sona erecektir.
• Galibiyet 2 Puan, Mağlubiyet 1 Puan, Hükmen Yenilgi 0 Puan olarak hesaplanacaktır.

• Her oyuncunun bireysel olarak yaptığı faul sayısının toplamı, takım faullerini de 
belirler.

• Toplamda 4 takım faulüne ulaşan takımın daha sonra yaptığı her faul, karşı takıma 
serbest atış kullanma hakkı kazandırır.

• Diskalifiye edilen oyuncu sahayı terk eder.

• Turnuvadan diskalifiye edilen oyuncu turnuva boyunca oynayamaz.

• İki sportmenlik dışı faul ve iki teknik faul alan oyuncu diskalifiye edilir. Bu oyuncu 
bir sonraki müsabakada oynayabilir.

• Takım üyelerinin olumsuz davranışlarında tüm sorumluluk Takım Sorumlusu’na  
aittir.

• Kura çekiminde Turnuvaya katılacak takımın iki ilgilisi hazır bulunacaktır.

• Kura çekimine katılmayan takımlar turnuvaya alınmayacaktır.

- Yayın içinden atılan her şut için 1 puan verilecektir.

- Yayın dışından atılan her şut için 2 puan verilecektir.

- Her bir başarılı serbest atış için 1 puan verilecektir.
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» BOWLİNG OYUN KURALLARI

• Takımlar 3 as 1 yedek olmak üzere 4 kişiden oluşturulacaktır.

• Turnuvaya 30 yaş üstü (1989 ve daha önce doğanlar) oyuncular katılabilecektir.

• Her takım bünyesinden az bir bayan oyuncu bulundurmak zorundadır.

• Eleme ve final gruplarında bir seri atış yapılarak toplam puan üzerinden kazanan

takımlar belirlenecektir.

• Sporcuların kullanacağı bowling topları ve ayakkabılar Gençlik ve spor il

Müdürlüğü tarafından temin edilecektir.

• Müsabaka başlangıç saatinden en az 30 dk. Önce salonda hazır bulunulması

zorunludur. Hakemler müsabaka başlangıç saatinden 10 dk. sonra gelmeyen takımı

hükmen mağlup ilan edecektir.

• Müsabakaları Türkiye Bocce Bowling Dart Federasyonu bünyesindeki Bowling

hakemleri yönetecektir.

• Her müsabaka öncesi takımlara 15 dk. ısınma süresi tanınacaktır.

• Atış sırası diğer takıma geçtikten sonra sporcunun rakibinin duyacağı şekilde

konuşması, moral ve motivasyon bozucu söz ve davranışlarda bulunması kesinlikle

yasaktır. Buna uyulmaması durumunda sporcu ilk seferinde uyarılacak, devam

ederse diskalifiye edilecek ve skoru geçersiz sayılacaktır.

• Isınma 10dk sürecektir.

• Herhangi bir sporcu atış yaptığında sağ ve sol tarafındaki sporcular atışın 
bitmesini bekleyeceklerdir.
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SPORCU BİLGİLERİ

Not: Yukarıda belirtilen takımımızın fair-play kurallarına uygun davranacağını beyan eder, aksi bir 
durumda “100. Yıl Spor Şenliği” Spor organizasyonundan ihraç edileceğimiz tarafımıza sözlü ve yazılı 
olarak söylenmiş olup; Turnuva kitapçığında yer alan tüm kural ve kaidelere uyacağımızı beyan etmiş 
bulunmaktayız.

Takım Sorumlusu Ad Soyad / İMZA

TAKIM SPORLARI İÇİN

Takımın Branşı :........................................................................................................

Takımın Adı :........................................................................................................

Takım Forma Rengi :........................................................................................................

Takım Sorumlusu/Kaptanı

Adı Soyadı/Telefon :........................................................................................................

Sıra Adı Soyadı D. Tarihi T.C. Nosu Telefon İmza

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

KATILIM FORMU
• (Ek-1)
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TAAHHÜTNAME

100. YIL SPOR ŞENLİĞİ Organizasyon Statülerini okudum. Statülerde 
yer alan şartlara eksiksiz uymayı taahhüt ediyorum.

Adı – Soyadı

İmza

• (Ek-2)

Ad – Soyad      : ……………………………………………………………………………..

T.C.                   : ……………………………………………………………………………..

Doğum Tarihi   : ……………………………………………………………………………..

İmza                 : ……………………………………………………………………………..

SAĞLIK BEYANI

100. YIL SPOR ŞENLİĞİ Organizasyonu kapsamında düzenlenecek 
olan spor etkinliklerine katılmamda herhangi bir sağlık problemim 
bulunmadığını beyan ederimm.
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» Başvuru İçin Gerekli Belgeler
• Katılım Formu (Ek-1)

• Taahhütname - Sağlık Beyanı (Ek-2)

• 1 adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmak)

• 1 adet Nüfus Cüzdan Fotokopisi

» Turnuvaya Başvuru Noktaları
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

CANİK - İLKADIM - ATAKUM İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ

» Son Başvuru Tarihleri
7 EKİM 2019 

» KATILIM FORMU VE BEYAN FORMLARI 
http://samsun.gsb.gov.tr 

https://www.samsun2019.com.tr 

İlgili evraklar web sitelerindenden indirilerek eksiksiz doldurulup teslim 
edilecektir.

» DUYURULAR
http://samsun.gsb.gov.tr/  

https://www.samsun2019.com.tr 

Web sitelerinden anlık duyurulara ulaşabilirsiniz

İRTİBAT :  Spor Uzmanı HARUN KÖSE 

TEL:  0537 409 22 95
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Turnuvaya katılacak takımlar,
Çiftlik (İstiklal) caddesinde yapılacak olan

amatör spor haftası kutlama kortej yürüyüşüne
takım isimlerini belirten pankart ile katılacaklardır.



İrtibat Noktası

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
İrtibat Tel: 0537 409 22 95 

samsun.gsb.gov.tr

www.samsun2019.com.tr

SPOR ŞENLİĞİ


