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GENEL KURALLAR
ve hakarette
Miisabakalar da kurallara uymayan, disiplinsiz hareketler igerisine giren, ktifiir
taraftndan
bulunan takrmlar Siileyman Demirel Universitesi Ogrenci Konseyi Spor komisyonu
diskalifi ye edilecektir.
saatinden
Takrmlar mag saatinden 6nce alanda haztr bulunmalart gerekmektedir' Mag baglama
men
hazrr olmayan veya l0 dakika fazla gecikme halinde, geciken taklmlar tumuvadan
edilecektir.
taraflndan, bireysel
Miisabakalarda mticadele edecek olanlartn, takrm halinde ise kaptan
gerekmektedir'
branqlarda ise her oyuncu taraftndan sorumluluk belgesi imzalanmast
Miisabakalara sadece dlrenciler katrlacaktrr. Her dlrenci kendi MYo\Fakiilte\Enstitiisiinii

temsil edebilir.,
tumuvada
Gerekli belgeleri 20 Mart 2018 tarihine kadar teslim etmeyen MYO\Faktilte\Enstitii
yer alamayacaklar.

Kurallann,spormiisabakalanndamiicadeleedecektaktmlartnkaptanlartna'bireyselsporlarda
ise lrer oyuncunun onay sayfasrntn imzalamalart gerekmektedir'
Spor Bilimlerinde okuyan cilrenciler miisabakalarda yer alamaz'
Mijsabakalar eleme usulii yaprlacaktrr.
Lisansh sporcular lisans belgelerini onceden belirtmek zorundadtr'

takrm veya kigiler
Gerekli belgelerde eksik olmast durumunda, belgeleri eksik olan
miisabakalara katrlamayacaklard Ir.
Gerekli belgeler en son sayfada belirtilmektedir'

l.FUTBOL

1.1.

Oyuncular

iizere l0 kigi den
Futbol miisabakalarrnda miicadele edecek takrmlar 7 as 3 yedek oyuncu olmak
MYOiFaktilte/Enstitiiyii
olugmaktadrr. Futbol m0sabakalartnda erkek ve kadtn branglarrn da birer takrm
temsil edebilirler.

oyun,birikaleciolmakiizereherbiriengokToyuncudanoluganikitaktmarastndaoynantr.Eler
takrmlardan birinde 6'den az oyuncu varsa' o ma9 baglatrlamaz'

ismi
Btitiin maQlarda, yedek oyuncularrn isinrleri mag ba;lamadan rjnce hakeme verilmelidir.
verilmeyen yedek oyuncular maqta oynayamazlar'

1.2.

Oyuncu De[igtirme
Ydntemi Oyuncu deli;tirmelerde 9u gartlara uyulmaltdtr:

1.2.1. Oyuncu de[iqiklili yaptlmadan dnce hakem, taktm kaptanr

tarafindan

bilgilendirilmelidir.
1.2.2. Yedek oyuncu ancak grkan oyuncu oyun alanrnt terk ettikten ve hakem igaret verdikten
sonra oyun alantna girebilir.

L2.3. Yedek oyuncu yalnrz orta alan gizgisinden ve oyundaki bir duraklama strastnda oyun
alanrna girebilir.

l.2.4.olrrncudegilikligiyedekoyuncuoyunalantnagirdiktensonratamamlanlr.
oyuncu
1.2.5. Bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini aldr[r oyuncu deligtirilmig
haline gelir
1.2.6.

Deligtirilmig oyuncu maga tekrar kattlamaz

l.2.T.oyunagirsinveyagirmesinbiitiinyedekoyuncuIarvedegi$tirilmi$oyuncular,hakemln
otorite ve karar yetkisine tabidir

1.3.Kalecinin De[igtirilmesi

Diler oYunculardan herhangi biri,
I

.3.I . Hakeme dnceden haber verilmek,

I .3.2.

Defi;me oyunun durdupu bir anda yaprlmak qartr ile kalecisi ile yer de[igtirebilir'

1,4.ihlaller ve Cezalar

Bir yedek oyuncu ya da de[igtirilmig oyuncunun hakemin imi olmadan

sahaya girmesi

durumunda:

oyuna miidahalesi yoksa
1.4.1.Hakem oyrnu durdurur (yedek ya da de$igtirilmig oyuncunun
hemen

delil)
verir ve oyun alanlnl terk
l.4.2.Hakem sportmenlik drqt davranrgt nedeniyle oyuncuya ihtar

etmesini ister
durdurmugsa rakip takrm lehine' oyunun durdu$u slrada topun
bulundulu yerden bir endirekt serbest vurul ile oyun yeniden baglatrlrr'

1.4.3.

E[er hakem oyunu

1.4.4. Kural dtgt davranan, hakeme veya rakip oyuncuya
miisabakalardan men edilecekttr'

kiifiir veya

hakaret eden oyuncular

1.5. Oyuncular ve Yedek

Oyunculann ihracr

Oyun baqlamadan <ince ihrag edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiq bir yedek oyuncu
ahnabilir. E$er ismi bildirilmiq bir yedek oyuncu, magrn baglamasrndan dnce veya sonra ihrag edilmigse,
yerine bagka yedek oyuncu ahnmaz.

1.6. Oyun Siiresi

Oyun 30'ar dakikahk iki egit devreden olu$maktadrr.

1.7. Gol Yapma

Bir gol, golii atan taklmrn gol Oncesi oyun kurallannr ihlal etmemiE olmasr $arhyla, topun
tamamlnln kale direkleri arasrndan ve iist direlin altrndan kale gizgisini gegmesi ile yaprlrr.

1.8. Kazanan Takrm

Bir magta daha fazla gol atan takrm magr kazanmlg sayrlrr. Her iki takrmrn egit sayrda gol atml$
olmasr veya hi9 gol atllmaml$ olmasl durumunda ise mag berabere sonuglanmr$ olur.

2.

BASKETBOL

2.1 Basketbol Talamlarr
Basketbol mtisabakalarrnda miicadele edecek takrmlar 5 as 5 yedek oyuncu olmak tizere
l0 kigi den olugmaktadrr. Basketbol miisabakalannda erkek ve kadrn branglann da birer takrm
MYO/Fakiilte/Enstitiiyii ternsil edebilirler.
2.1 .1.

2.1.2. Basketbol magrnda her daim 5 tane oyuncunun yer almast gerekir, yedek basketbol
oyuncularr ile yaprlacak olan alakah yaprlacak olan de$igikliklerin tamamt kurallar gergevesinde
yaprlrr. Oyuncu deliqiklikleri oyuncu deligikli[i ile hakemin galrrmasrnda, oyun durdu$unda ve
magrn devre arasmda yaprlmaktadtr.
2.l.3.Basketbol magrnda oynayan oyuncular formasrnda 4 den
kullanabilir.

l5

kadar olan numaralarr

2.l.4.Basketbol magrnda elde, bilekte, bacakta, dirsekte herhangi bir takr ve aksesuar
kullanamaz ve trmaklarrndan basketbol kurallanna giire kesilmig olmasr gerekir.

2.2.Basketbol Oyun Kurallarr

2.2.l.Basketbol maglarrnrn tamamr hakem ile ydnetilir, her devre sonrastnda saha deliqimi
yaprlrr ve misafir olan takrm saha segme hakkrna sahiptir.

2.2.2.Basketbol magl, orta sahada yer alan gizgiden takrmlardan birer tane oyuncunun arasrnda
yaprlacak olan hava atrqr ile baglar. Hava atl$lnr yapan oyuncular takrm arkadaglanna top verme
gabasr ile oyuna baqlar.
2.2 3.Basketbol magr l0 dakikahk olan 4 periyottan oluqmaktadrr, beraber kalma durumlarrnda
uzatmalara gidilir. Takrmlarrn iki tanesi de ilk iig periyotta ve vzama periyotlarrnda 2 dakikahk bir
tane, dtirdiincii periyotta ise 2 dakikahk
dakika stiren devre arasrna grkrhr

iki tane mola verir. ikinci ile iigiincti periyot arasrnda l5

2.2.4.Hictm etmekte olan takrm 24 saniye igerisinde hiicumu tamamlamak ve 8 saniye iginde
de kendine ait olan sahayr terk etmek zorundadrr. Aksi olan durumlarda topun kullanrm hakkr kargt
takrma geger.

2.2.5.Takrmlann ikisi de 5 kigiden olugmaktadrr ve srnrrsrz qekilde oyuncu deligikli!ine gitme
hakkrna sahiptir. Oyundan grkan oyuncular faul ile alakalr olan haklarrnr tamamlamrgsa tekrardan
oyuna girme hakkrna sahiptir. Beq tane olan oyunculann 2 tanesi forward, 2 tanesi guard ve I tanesr
post olarak oyunda yer alrr.

2.2.6.Oyunda bulunan oyuncular top ile beraber fut atma, pas atma ve top siirme haklanna
sahiptirler. Oyuncular top siirme esnasrnda topu eline ahp durma hakkrna sahip delildir, elinde olan
topu istedi[i kiqiye ve ydne do[ru qut ismi verilen atrg ile atmalrdrr.
2.2.7.Basketbol magrnr I tane baghakem ve

I

tane yardrmcr hakem ytinetir.

2.2.8.Basketbol magrnda 54 tane faul almrg olan oyuncu oyun drqr edilir ve bu magta tekrardan

oyuna girme hakkr bulunmaz. Oyunculann kendi yaptrklarr faullerin toplamlan taklmln faul
toplamrnr da etkiler. Toplam olarak 4 tane takrm faulti yapmrq olan takrmrn karqrsrnda yer alan takrm
serbest atrs kullanabilme hakkr kazanmaktadtr.
2.2.9.Hakemlerin diidiiklerinin galmasrndan ya da sayr attqlartndan sonra oyun durur. Saytyt
kaybetmig olan takrmln poiasrnrn arkasrndaki gizginin arka krsmlndan topun oyuna girmesi ile oyun
tekrardan baglar. Oyun iginde var olan durumlar neticesinde hakemin belirledili yerlerden de top
oyuna sokulur.

2.2.lO.Basketbol topu gemberden ya da potadan ddnerse ve hakem oyunu durdurmazsa oyun
oldulu yerden devam eder. Ayriyeten oyuncular sahada bulunan gizgilerin drq krsmt ile temas
halinde olmadrkga, basketbol topu gizgilerin drgrna grkmadrkga, basketbol topu havadan belirlenmig
olan saha gizgilerinin drgrna grkarsa ve oyuncular topu sahaya gevirebilirse ma9 devam eder'
2.2.1'l .Ug sayr gizgisini gerisinden yaprlacak olan ve baqanlr olan saytlar 3 sayr, iig sayr
gizgisinin ig krsmrndan yaprlacak olan ve bagarrh olan saytlarda 2 sayr olarak haneye yaztltr.

2.2.l2.Kurallann ihlal edihnesinden kaynakh kazanrlan serbest atlflardan kazanrlan saytlar

I

sayr olarak haneye yazrltr.

2.2.l3.Faullerden kaynakh kazanrlan serbest atrqlardan kazanrlan saytlar 1 sayr olarak haneye

yaztlr.
2.2.14.Fai yaprlan durumlarda ve bireysel anlamda yaprlan kural ihlallerinde oyuncular
cezalandrrrlrr. Kural ihlali; 3 saniyeden daha fazla pot iginde kalma, topun gizginin drq krsmrna
grkmasr ve hatall yiirtime diye srralanabilir. Bu tarz durumlarda topun kullanma hakkr kargrda
bulunan takrma geger. Yaprlacak olan bireysel fauller; tutma, vurma, 9ekme, itigme diye srralanabilir.

Bu durumlar oyunculann faul cezasr almasrnr sallar.
yandan sokabilir veya serbest atrg hakkr kazanabilir.

Ay'ca yaprldrlr yere gore kargr takrm topu

2.2. l5.Fauliin yaprldrlr zamana, yere ve nasrl yaprldr[rna grire serbest atrg hakkrnrn ne kadar
oldu!u de!igebilir.

2.3, ihlaller ve Cezalar

2.3.1. Kural drgr davranan, hakeme veya rakip oyuncuya
miisabakalardan men edilecektir.

3.
3.l.l.Voleybol taklmr 6

as

kiifiir veya

hakaret eden oyuncular

VOLEYBOL

4 yedek toplam l0 oyuncudan olugur. Voleybol miisabakalarrnda

erkek ve kadrn branglarrn da birer takrm MYO/Fakif lte/Enstittiyii temsil edebilirler.
3.1 .2.Her

takrmrn l0 oyuncudan oluian taklm listesinde

I

libero oyuncusu belirtme hakkr vardrr.

3.l.3.Voleybol, 5 set iizerinden oynarur. Final seti harig her sette 25 sayrya ulagan seti ahr. 3 set
alan taktm mtisabakayr kazanmrg sayrlrr. 2-2'lik egitlik durumunda l5 sayrhk netice seti oynanrr.
Setlerde 24-24'liik ya da netice setinde ltt-I4'ltik eqitlik olmasr durumunda 2 sayyla iist0nliik
sallayan takrm, seti ya da magr kazanrr.
3.l.4.Takrmlar her seften sonra saha de[igimi yaparlar. Final setin de 8 sayrdan sonra sahalar
de!i9ir.

3.l.5.Voleybol maglannda oyuncular sahaya belirli bir di.izende dizilirler ve her kargldan top
gevirdiklerinde saat ydniinde I tur drinerler.
3.l.6.Libero oyuncusu geri hat oyuncularrnrn istedi$i herhangi birinin yerine izin istemeksizin
girip grkabilir. Libero oyuncusu hiicum vurugu yapamaz, servis atamaz ve blok tegebbiisi.inde
bulunamaz. Krsaca sadece savunma oyuncusudur ve bir de forma rengi diler takrm arkada5larrndan
farkhdrr.
3.1.T.Miisabaka esnasrnda takrmlara topu rakip sahaya gdndermeden dnce en fazla 3 pas yapma
hakkr verilmigtir.(blok harig)

3.l.8.Her takrmln set boyrnca 30 saniyelik 2 mola hakkr vardtr. Ayrtca 8 ve 16. sayrlarda
zorunlu teknik molalar kullanrlrr. Mag 5. sete(netice seti) uzarsa yine 30 saniyelik 2 mola hakkr
vardrr ve bu sette teknik mola verilmez.

3.l.9.Voleybol miisabakalarr I bag hakem, I yardrmcr hakem, I yazr hakemi, 2 gizgi hakemi ve
I masa hakemi tarafrndan ydnetilir.

3.l.l0.Miisabakalarda voleybol kurallarr drgrndaki hareketlere cezalar kartlarla verilir
Uyan: Sdzle ya da elle igaret, kart yok.
ihtar: Sarr kart (ralli kaybeder, I de sayr yazrlrr)
Oyundan grkarma: Krrmrzr kart (o set boyunca oynayamaz)
Diskalifiye: Sarr * Krrmrzr kart aynr anda (oyundan ihrag)
3.2.

ihlaller ve Cezalar

3.2.l Kural drgr davranan,

hakeme veya rakip oyuncuya

kiifiir veya

hakaret eden oyuncular

mi.isabakalardan men edilecektir.

4,

MASA TENiSi

l. I . Masa tenisi takrmt 3 as I yedek toplam 4 oyuncudan olugur. Masa tenisi miisabakalarrnda
erkek ve kadrn branqlann da birer takrm MYO/Fakiilte/Enstitiiyii temsil edebilirler.
4.

4.l.2.Masa tenisinde oyun servis atrgr ile baglamaktadrr.
4.1.3.Bir set I I sayr ile biter.
4.1 .4.Her

oyuncu 2 tane servis atrgr kullanrr.

4.l.5.iki ki;ilik maglarda 5 seti kazanan kiginin

kazanmasr ile sonlanrr.4

kiqilik maglarda

3

kazanan kiginin kazanmasr ile sonlanr.
4.1

.6. l0

-

I

0 sayr

4.1 .T.Oyuncular

egitlili mevcut

ise oyunculardan bir tanesinin tine gegmesi gerekir.

her setin bitmesinde kargrda bulunan kiqi ile yer deligtirir.

4.I .8.llk sette servis atan oyuncu, sonraki sette kargrlayan kigi olur.
4.2.Masa Tenisinde Servis

Kurallarl

4.2.l.En diizgiin servisi kullanmak igin topun avug igine yerlegtirilmesi ve en dilzgiin qekilde
elin agrlmasr gerekir.
4.2.2.Servisin masanrn gerisinden ve yiizeyinin 0st krsmrndan kullanmak gerekir.
4.2.3.Pinpon topunun elden
yaprlmasr gerekir.

l6 cm kadar yiikseklile atrlmasr

ve top d[gerken servis vurugunun

4.3.Masa Tenisinde Sayr Kurallarr
Oyuncular aga!rda bulunan durumlarda sayr kazanrr.

4.3.l.Rakip diizgiin bir servis atrgrnda bulunmazsa
4.3.2.Rakip diizgiin bir kargrlam a yapmazsa
4.3.3.Rakip olan kiqi topa iki kez ardr ardrna vurursa
4.3.4.Rakibin serbest olan eli masaya delerse
4.3.5.Rakibin

giydili

ya da kolunda olan herhangi bir gey masayr hareket ettirirse

4.3.6.Rakibin

giydili

ya da kolunda olan herhangi bir gey masaya delerse

ihlaller ve Cezalar

4.4.

4.4.1. Kural drgr davranan, hakeme veya rakip oyuncuya ktifiir veya hakaret eden oyuncular
miisabakalardan men edilecektir.

5.BADMiNTON

Badminton takrmr 3 as I yedek toplam 4 oyuncudan olugur. Badminton miisabakalarrnda erkek
ve kadrn branqlann da birer takrm MYO/Fakiilte/Enstitiiyii temsil edebilirler.

5,l,Yazr-Tura
5.1

.l

.

Oyun baglamadan <ince, yazr tura atrlrr ve kazanan taraf, Kural 5. L

l.l

ya da 5.1 .l .2'deki

sibi:
5.1. I .l

.

Ilk servisi atma ya da ilk servisi karqrlama ve

5.1.1.2. Oyunu kortun istedili tarafindan baglatma segenelini kullanacaktrr.
5.1.1.3. Yazr turayr kaybeden tarafise, geri kalan segeneli kullanacaktrr.

5.2. Puanlama Sistemi
5.2.1 .

Bir kargrlagma, aksine karar verilmedi[i siirece, en iyi iig oyundan oluSacaktlr.

5.2.2. Kural 5.2.4. ve 5.2.5.'te ongtiriilenin dt5rnda, bir oyunu,

ilk 2l

sayryt alan taraf

kazanacaktrr.
5.2.3. Bir ralliyi kazanan tarafin skoruna bir puanhk sayr eklenecektir. Seti kazanan taraf2. sete
baglama hakkrna sahiptir. Taraflardan biri, kar;r tarafherhangi bir "hata" yaparsa ya da top kargr tarafrn

kortunun iginde kort yiizeyine depdi!i igin oyun drqr kalrrsa, ralliyi kazanacakttr.
5.2.4. Toplam skor 20-20 oldufunda, iki sayrhk tistiinltik alan tarafoyunu kazanacakttr.
5.2.5. Toplam skor 29-29 oldufunda, 30. sayryr ilk alan taraf oyunu kazanacakttr.
5.2.6. Oyunu kazanan taraf, bir sonraki oyunda ilk servisi atan tarafolacaktrr.

5.3.Yer De[iqtirme
Oyuncular:
5.3.1. ilk oyunun sonunda;
5.3.2. iigiincti bir oyun olacaksa, ikinci oyunun sonunda ve
5.3.3. iigiincii oyunda, taraflardan biri

ilk I I

saytyr aldr[rnda yer deligtireceklerdir.

5.3.4. Kural 5.3.1'de beyan edildigi gibi, yerlerin deligtirilmemesi durumunda, hata fark edilir
edilmez ya da top oyun drgr kaldrlrnda yerler deligtirilecektir. Mevcut skor de$iqmeyecektir.

5.4. Servis
5.4.1. Dolru atrlan bir serviste:
5.4.1.1. Taraflardan higbiri, servis atan oyuncu ile servis kargrlayan oyuncu servis atrilna hazlr
olduklarrnda, servis atlslnl gereksiz yere geciktirmeyecektir. Servis atan oyuncunun raketinin bagrnrn

arka hareketi tamamlandrfirnda, servis atrgrnrn baglangrcrndaki herhangi bir gecikme gereksiz bir
gecikme olarak kabul edilecektir;
5.4.1.2. Servis atan oyuncu ve servis kargrlayan oyuncu, servis kortlarrnrn srnrr gizgilerine
de[meden, karqrhkh servis kortlannda gapraz olarak duracaklardrr
5.4.1.3. Servis atan oyuncu ile servis kargrlayan oyuncunun her iki ayafrnrn bir b<iliimii, servrs
atrgrnrn baglangrcrndan (Kural 5.4.2.) servis kargrlanrncaya kadar sabit pozisyonda kortun yi.izeyi ile
temas halinde kalacaktrr;

5.4.l.4. Servis atan oyurcu raketi ile ilk olarak topun taban ktsmtna vuracakttr;
5.4.1.5. Topun tamamr, servis atan oyuncu raketiyle topa ilk vurdulu anda servis atan
oyuncunun bel hizasrnrn altrnda olacaktrr. Bel hizasr, servis atan oyuncunun alt kaburga kemilinin en
alt krsmr seviyesine kadar bedeni gevreleyen hayali bir gizgi olarak diigiintilecektir;
5.4.1.6. Servis atan oyuncunun raketinin gaftl, topa vurdupu anda, a$aglya dogru bir ycinii
gdsteriyor olacaktrr;
5.4.1.7. Seruis atan oyuncunun raket hareketi, servis atrgrnrn baglangtctndan (Kural 9.2) servrs
kargrlanrncaya kadar ileriye dolru devam edecektir;

5.4.1.8. Topun s ztiliiqii, filenin iizerinden gegecek gekilde servis atan oyuncunun raketinden
yukalya dolru olacak ve bdylece, durdurulmadrlr takdirde, servisi kargtlayan tarafin servis kortuna
di.iiecektir (omegin; srnrr gizgileri iizerine veya igine);ve
5.4.1.9. Servis atl$r straslnda, servis atan oyuncu topu tskalamayacakttr'

5.4.2. Oyuncular, servise hazrr olduklannda, servis atan oyuncunun raketinin ba5rnrn

ilk ileri

hareketi servis atrgrnrn baglangrct saytlacakttr.
5.4.3. Servis atrgr bagladrprnda, servis atan oyuncunun raketi topa vurdulunda ya d4 servis atrgt
slrasrnda topu rskaladrptnda servis kargr tarafa geger.

5.4.4. Servis atan oyuncu, servis kargrlayan oyuncu haztr olmadan ijnce servis atmayacaktlr.
Ancak, servis atrflnln ddnii$ii kargtlantrsa, servis atan oyuncu lraztr olarak kabul edilecektir.
5.4.5. Qiftlerde, servis atrgr srrasrnda, e9ler, kargr tarafrn servis atan oyuncusunun ya da servls
karqrlayan oyuncusunun gdr0giinii engellemeyecek gekilde, kendi kortlartnda istedikleri pozisyonu

alabilirler.

5.5. Tekler

5.5.l.Servis atan ve servis kargrlayan kortlar
5 5.l.l.oyuncular, servis atan oyuncu sayl almadrlrnda ya da o
oyunda gift rakamh bir sayr
aldrlrnda, kendi saS servis kortlanndan servi atacak ve servis kargrlayacaklardrr.

5.5.1.2. oyuncular, servis atan oyuncu

o oyunda tek rakamrr bir sayr ardrfrnda, kendi

servis kortlanndan servis atacak ve servis kargrlayacaklardrr.

sol

5.5.2. Kortta oyun ve pozisyon dtizeni

Bir rallide, top oyun drgr kalana kadar, istele g0re servis atan oyuncu ya da servis kargrrayan oyuncu,
filenin srjz konusu oyuncu tarafindaki herhangi bir pozisyondan topa vurulabilir
5.5.3. Puanlama ve servis atr5r
5.5.3.1. Servis atan oyuncu bir ralliyi kazanrrsa, servis atan oyuncu sayr kazanacaktrr.

5.5.3.2. Servis karqrlayan oyuncu

bir ralliyi

kazanrrsa, servis kargrlayan oyuncu sayl

kazanacaktrr. Sonrasmda ise, servis kargrlayan oyuncu yeni servis atan oyuncu olacaktrr.

5.6.Qiftler
5.6.1 . Servis atan ve servis kargrlayan kortlar

5.6.1.1. Servis atan tarafin oyuncusu, servis atan taraf sayr almadrlrnda ya da o oyunda gift
rakamh bir sayt aldrlrnda sa! servis kortundan servis ataeakttr.

5.6.1.2

Servis atan tarafin oyuncusu, servis atan taraf o oyunda tek rakamh bir sayr aldrlrnda
sol servis kortundan servis atacaktrr.
5.6.1.3. Servis kargtlayan taraftn en son servisi atan oyuncusu, en son servis attlgl aynl servis
kortunda kalacaktrr. Tersi durum, servis kargtlayan oyuncunun egi igin de gegerli olacaktrr.

5.6.1.4. Servis atan oyuncunun kargrsrndaki servis kortunda gapraz olarak duran servis
karqrlayan tarafrn oyuncusu, servis kargrlayan oyuncu olacaktr.

5.6.1.5. Oyuncular, kendi taraflan servis
kortlarrnr de!igtirmeyeceklerdir.

atlft

yaparken,

bir sayr kazanana

kadar, servis

5.6.2. Kort i.izerinde oyun ve pozisyon diizeni

Bir rallide, servis geri dtjndiikten sonra, top oyun drgr kalana kadar, istege gdre servis atan tarafrn
oyuncusu ya da servisi kargtlayan tarafin oyuncusu tarafrndan, filenin sdz konusu oyuncu tarafrndaki
herhangi bir pozisyondan topa vurulabilir.
5.6.3. Puanlama ve servis atrqr
5.6.3.1. Servis atan tarafbir ralliyi kazanrrsa, servis atan tarafpuan kazanacaktrr.

5.6.3.2. Servis kargrlayan taraf bir ralliyi kazanrrsa, servis kargrlayan taraf puan kazanacaktrr.
Sonrasrnda ise servis karqrlayan tarafyeni servis atan tarafolacakttr.

5.6.4. Servis atl$ strasl
Herhangi bir oyunda, servis atr$ hakkr, srrasryla:
5.6.4.1.

Dolru servis kortundan ilk servisi atarak oyunu

baglatan oyuncudan

5.6.4.2. ilk servisi kargrlayan oyuncunun egine,
5.6.4.3. llk servisi atan oyuncunun e$ine.
5.6.4.4.

ilk servisi kargrlayan oyuncuya,

5.6.4.5.

Ilk servisi atan oyuncuya

vs geger.

5.6.5. Higbir oyuncu srrasr gelmeden servis atmayacak veya servis kargrlamayacak ya da Kural
5.7'de tingdriilenin drgrnda aynr oyun iginde ard arda iki servis kargrlamayacaktrr.
5.6.6.Kazanan tarafrn oyunculanndan biri bir sonraki oyunda ilk servisi atabilir ya da kaybeden
tarafrn oyuncularrndan biri bir sonraki oyunda ilk servisi kargrlayabilir.

5.7.Serviz Kortu Hatalarr
5.7.1. Bir oyuncu

:

5.7.1.1 . Srrasr gelmeden servis atrnrqsa ya da servisi kargllamtgsa; ya da

5.7.1.2. Yanhq servis kortundan servis atmrgsa ya da servisi kargrlamrgsa servis kortu hatasr
yaprlmrg olur.
5.7.2. Bir servis kortu hatasr fark edildipinde, hata d0zeltilecek ve mevcut skor degiimeyecektir.

5.8. llata
"Hata":
5.8.1 . Servis doEru atllmazsa;

5.8.2. Serviste, top:
5.8.2.1. Fileye taktltrsa ve filede astlt kalrrsa;
5.8.2.2. Fileyi gegtikten sonra, fileye takrlrrsa; ya da
5.8.2.3. Servisi kargrlayan oyuncunun eqi tarafindan vurulursa;
5.8.3. Oyunda, top:

5.8.3.1. Kortun srnrlan drgrnda yere d0qerse (6rne[in; srnrr gizgilerinin ne iizerinde ne de
igerisinde olursa);
5.8.3.2. Filenin iginden veya altrndan gegerse;

5.8.3.3. Filenin iizerinden gegemezse;
5.8.3.4. Tavana veya yan duvarlara delerse;
5.8.3.5. Kiqi veya oyuncu giysisine delerse;
5.8.3.6. Kort drqrndaki herhangi bir nesne ya da kigiye deferse;

(Binanm yaprst dolaytsryla gerekli olmasr durumunda, yerel badminton yetkilisi, Uye Birtiklerinin veto
etme hakkma tabi olarak, bir topun bir engele de[di$i durumlan ele alan yAnetmelikler getirebilir).

5.8.3.7. Rakete takrlrsa ve vurug uygulamasr siiresince rakette asrh kalrrsa;
5.8.3.8. Aynt oyuncu tarafindan ardarda vurulursa. Ancak, tek vurugta raketin hem bagrna hem
de tellerle iiriilii yiizeyine garpan bir top durumunda "hata" olmayacaktrr sayrlmayacaktrr;
5.8.3.9. Ardarda bir oyuncu ve aynr oyuncunun e;i tarafrndan vurulursa; ya da

5.8.3.10 bir oyuncunun raketine deler ve kargr tarafrn kortuna dolru ilerlemezse;
5.8.4. Oyunda, bir oyuncu:
5.8.4.1 . Raketiyle fileye delerse ya da file desteklerine, kigi veya giysiye de[erse;

5.8.4.2. Topa ilk vurulan noktanrn filenin vuru; yapan oyuncunun tarafinda olmasr durumunda
vurul yapan oyuncunun vuruq esnasrnda raketiyle file tizerinden topu takip etmesinin drgrnda kargr

tarafin kortunu raket ile veya gahsen iggal ederse;
5.8.4.3. Filenin altrndan kargr tarafrn kortunu raket ile veya gahsen kargr tarafin engellenece$i
veya ilgisinin daprlacalr qekilde iqgal ederse; veya
5.8.4.4. Kargr tarafr engellerse, ornepin, karqr tarafin topun file iizerinden atrldtlr yasal bir vurug
yapmaslnr engellersel
5.8.4.5. Seslenme ya da mimik yapma gibi herhangi bir hareketle karqr tarafin dikkatini kasrth
olarak dagltlrsa;

5.8.4.6. Bir oyuncu, Kural 16 altrnda ihlal, tekrarlanan ya da devamlr suglardan suglu
bulundulunda rneydana gelecektrr.

5.9.

Lf,T (Servis Atrgrnrn Tekrarlanmasr)

5.9.1. Oyunu durdurmak amacryla gcizlemci veya biroyuncu tarafindan (eger gdzlemci yoksa)
' Let' duyurusu yaprlacaktrr.

5.9.2.'Let":
5.9.2.1 . Servis atan oyuncu, servisi kargrlayan oyuncu hazrr olmadan servis atarsa (Kural9.4);

5.9.2.2. Servis esnastnda, servisi karqrlayan oyuncu ve servis atan oyuncunun her ikisi de hata
yaparsa;

5.9.2.3. Servis geri ddndiikten sonra, top:
5.9.2.3.1 . Fileye takrlrrsa ve filede asrh kalrrsa, ya da

5.9.2.3.2. Fileyi gegtikten sonra fileye takrlrrsa;
5.9.2.4. Oyun esnasrnda, top pargalanrsa ve taban tamamen topun geri kalanrndan ayrrlrrsa;
5.9.2.5. Gdzlemcinin, bir ko9 tarafindan oyunun bd'liindiipiinii ya da bir karqr tarafoyuncusunun
ilgisinin dalrtrldr!rnr diiqiinmesi durumunda;
5.9.2.6. Bir gizgi hakemi pozisyonu gdremediginde ve gtjzlemci karar veremedifinde; ya da

5.9.2.7. Herhangi bir beklenmedik ya da rastlantrsal bir durum ortaya grkarsa meydana
gelecektir.
5.9.3. Bir'let'meydana geldilinde, son servisten itibaren, oyun sayrlmayacak ve en son servisi
atan oyuncu tekrar servis atacaktrr.

5.10, Topun Oyun Drgr Kalmasr

Top:
5.10.1. Fileye veya direle garparsa ve filenin vurug yapan oyuncu tarafindaki kort yiizeyine

dolru diigmeye baglarsa;
5.10.2. Kort yiizeyine garparsa; ya da
5.10.3. Bir'hata'ya da bir'let'meydana gelirse oyun dlgt kalrr.

5.11.Devamh Oyun, Suiistimaller ve Cezalar
5.1

l.l . Kural

drqr davranan, hakeme veya rakip oyuncuya

kiifiir veya hakaret

eden oyuncular

miisabakalardan men edilecekl ir.
5.11.2. Oyun, Kural 5.11.2 ve 5.11.3'te miisaade edilenin drqrnda, kargrlagma sonuglantncaya
kadar ilk servis atrgrndan itibaren devam edecektir.
5.1 1.3.

Aralar:

5.11.3.1. Biittin kargrlagmalarda,

ilk skor

ll

sayrya ula$tlgrnda, her

bir oyun siiresince

60

saniyeyi gegmeyen ve

5.11.3.2. Birinci

ile ikinci oyun

gegmeyen aralara m0saade edilecektir.
5.1 1.4. Oyunun

durdurulmast

arasrnda ve

ikinci ile iigiincii oyun arastnda 120 saniyeyi

5.11.4.1. Oyuncularrn kontrolii drqrndaki koqullar gerektirdilinde, gtizlemci gerekli oldugunu
diiti.indiigii bir stre igin oyunu durdurabilir.
5.11 .4.2. Ozel kogullar altrnda, Baqhakem, gdzlemciye oyunu durdurma talimatrnr verebilir.

5.1I.4.3. Oyunun durdurulmasr durumunda, mevcut skor de[igmeyecek ve oyun kaldt!r yerden
devam edecektir.
5.1 1.5. Oyunda gecikme
5.1 1.5.1. Higbir kogul altrnda, oyun, oyuncunun giig toplamasma veya soluk almastna ya da
tavsiye almasrna imkan verecek gekilde gecikmeyecektir.
5.1 1.5.2. GOzlemci, oyundaki herhangi

bir gecikmeye ili$kin tek hakem olacaktrr.

5.11.6. Tavsiye ve kort dtgtna grkrlmasr

5.11.6.1. Sadece top oyun drqr kaldrprnda,
almasrna izin verilecektir.

bir

kargrlaqma siiresince

bir oyuncunun tavsiye

5.11.6.2. Higbir oyuncu, Kural 16.2'de agrklandr$r gibi aralar drqrnda, gdzlemcinin izni
olmaksrzrn kargrlagma siiresince kort drgrna grkmayacaktrr.
5.11.7. Bir oyuncu:
5.1 I .7.1 . Kaslth olarak oyunu gecikmesine veya durdurulmastna sebebiyet vermeyecektir;
5.1

1.7.2. Kasrtll olarak, topun hrzrnr

ya da siiziilii$iinii deligtirmek amacryla topu

deligtirmeyecek veya topa zarar vermeyecektir;
5.

11

.7.3. Bir saldrn davranr$rnda bulunmayacakttr;

5.1 I .8.

Ihlal Yiinetimi

5.11.8.1. Gdzlemci Kural 5.11.5, 5.1L6 ya da 5.11.7'ya iligkin herhangi bir ihlali:
5.1 1.8. I .l

.lhlalci tarafa uyart vererek;

5.11.8.1.2. Daha once uyarrlmrgsa, ihlalci tarafr hatal kabul ederek ydnetecektir. Taraflardan
biri tarafrndan yaprlan stiz konusu iki hata siirekli su9 olarak kabul edilecektir; ya da

5.11.8.2. Me9hut sug, siirekli su9 ya da Kural 16.2'nin ihlali durumlannda, gdzlemci, ihlalci
tarafr hatah kabul edecek ve hemen ihlalci tarafi karqrlagmadan diskalifiye teme yetkisine sahip olan
Baghakeme raporlayacaktrr.

5.12, Gtirevler ve

Itirazlar

5.12.1. Baqhakem, tumuva ya da bir kargrlagmanrn bir biili.imiinii oluqturdu[u etkinlikten
tamamen sorumlu olacaktrr.
5.12.2. Tayin edilmesi durumunda, gtizlemci, kargrlagmadan, korttan ve kort gevresindekilerden

sorumlu olacaktrr. Gtizlemci, Baqhakeme rapor verecektir.

5.12.3. Servis hakemi, meydana gelmesi durumunda, servis atan oyuncuya ait servis hatasl
duyurusunda bulunacaktrr

5.12.4. Bir gizgi hakemi, top belirlenen gizginin (gizgilerin) .igine'
dii$tiigiinti gOsterecektir.

mi yoksa ,drgrna'

mr

Bir gdrevlinin kararr, g0zlemcinin, bir gizgi hakeminin kesin bir gekilde agrkga yanSg
duyuru yaptrgrnl diigiinmesi durumunda, grizlemcinin gizgi hakeminin kararrnr gegersiz kabul
edilmesinin drgrnda, s6z konusu g0revlilrin sorumlu oldulu tiim hususlarda nihai olacaktrr.
5.12.5.

5.12.6. Bir gdzlemci:

5.12.6.1. Badminton Kurallanna uyulmaslnl ve uygulanmasrnl sallayacak ve ijzellikle de
meydana gelmesi durumunda bir "hata" veya bir "let" duyurusunda bulunacaktlr;
5.12.6.2.

Bir anlafmazhk hususu ile ilgili herhangi bir itiraz konusunda, bir sonraki

servrs

karSrlanmadan 6nce yaprlmasr durumunda, karar verecektir;

5.12.6.3. Oyunculann

ve izleyicilerin,

kargrlagmanrn seyrinden haberdar olmaya devam

etmelerini saglayacaktrr sure;
5. 12.6.4. Baghakeme danrqarak,

bir gizgi hakemin i veya bir servis hakemini tayin edebilir veya

de!igtirebilir;
5.12.6.5. Bagka bir kort g<irevlisinin tayin edilmemesi durumunda, sriz konusu gdrevlinin yerine
getirilecek olan g<irevlerini belirleyecektir;

5.12.6.6. Tayln edilmiq bir gdrevlinin pozisyonu gdrememesi durumunda, stiz konusu
gdrevlinin gOrevlerini yerine getirecek ya da bir "let" oynanmasrnr isteyecektir;

6. TAVLA

6.1.1 Tavla miisabakalarr bireysel olarak karqrlaqmalar yaprlacaktrr. MYO/Fakiilte/Enstitii 6
erkek 6 kadrn olmak iizere maksimum l2 kiqi katrlabilir.

6.1.2. Zarlar bir kaprn (bardak, fincan vb.) igerisinde attlacakttr. Kurala uymayan oyuncular
elenecektir.
6.1.3. Tavla branqrnda m0cadeleler bireysel olarak gergeklegecektir.
6 erkek oyuncu olmak iizere maksimum l2 oyuncu olabilir.
6.1 .4.

ihlaller

Ye

6.2.1 .

6 kadrn ve

Tavla kargrlagmalarr bir tarafin 5 el kazanmast ile sona erer.

6.1 .5 . igerde " Vur

6.2.

Bir faktilteden

kag" yoktv.

Cezalar

Kural drgr davranan, hakeme veya rakip oyuncuya kiifi.ir veya hakaret eden oyuncular

miisabakalardan men edilecektir.

7.

SATRANq

7.1.1. Satrang kargrlagmasr bireysel olarak gergeklegecektir. Satrang mtisabakalarr bireysel
olarak karqrlagmalar yaprlacaktrr. MYO/Fakiilte/Enstitii 6 erkek 6 kadtn olmak ijzere maksimum l2 kisi
katrlabilir.
7.1 .2.

UKD- ELD puanrna sahip sporcular ayn bir kategori de yarrgacaktrr.

7.1.3. Kargrlagmalar zamanh olacaktrr.
7.1 .4. Hakem yOrtingelerine g6re

7.2.

kurallar belirlenecektir.

ihlaller ve Cezalar

7.2.1. Kural drgr davranan, hakeme veya rakip oyuncuya kiiftir veya hakaret eden oyuncular
miisabakalardan men edilecektir,
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