
 

ÇORUM BELEDİYESİ 

SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 

 

2. KURUMLAR ARASI SPOR ŞÖLENİ 

 

GENEL KURALLAR 

 

1-Çorum Belediyesi II. Kurumlar Arası Spor Şöleni, Çorum ili ve ilçelerinde bulunan tüm Kurum 

ve Kuruluşlarda çalışan kadrolu ve sözleşmeli memur, işçi, şirket personellerini kapsamaktadır. 

Katılan tüm personelin başvuru formunu doldurup imzalaması gerekmektedir. (Kurum ve 

kuruluşlardaki stajyer öğrenci, üye, gönüllü çalışan ve öğrenciler turnuvada yarışamazlar.) 

2-Müsabakalara sadece İl ve ilçelerde görev yapan kurum ve kuruluş personelleri katılabilecektir. 

3-Müsabakalara katılacak personel istediği tüm branşlarda (birden fazla) yarışmalara katılabilir.  

4-Turnuvalar Voleybol branşında sadece erkekler için diğer branşlarda ise bay ve bayan olmak 

üzere ayrı kategorilerde yapılacaktır.  

5-Kura çekimi 24 Ocak 2017 Salı günü saat 14:00’de Belediyemiz 4. Katta bulunan Turgut Özal 

Konferans Salonunda yapılacaktır. Kura çekilişine her takımdan bir yetkilinin katılması mecburidir. 

6- Kura çekilişinden sonra Turnuva fikstürleri  www.corum.bel.tr adresinde Ayrıca müsabakaların 

günlük sonuçları ve fotoğrafları Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü Sosyal medya hesabından 

takip edilecektir. 

7-Turnuvanın son başvuru tarihi 20 Ocak 2017’dir. Bu tarihten sonra gelen başvurular  kabul 

edilmeyecektir. Başvuru yapan takımların listelerinde son başvuru tarihinden itibaren herhangi bir 

değişiklik yapılmayacaktır. 

8-Müsabakalarda dereceye giren Voleybol branşında ilk 4 takıma, diğer branşlarda ilk 3 takıma 

kupa verilecektir. Ayrıca dereceye giren takım ve ferdi sporcuların tamamına madalya ve hediye 

verilecektir.  

9-Tüm yarışmaların ödül töreni voleybol turnuvasının final müsabakasının olduğu gün ve saatte 

toplu halde yapılacaktır. 

10-Talimatlarda yazmayan bir sebepten dolayı müsabakanın yeri, tarihi ve saati organizasyon 

komitesi tarafından değiştirilebilir. 

http://www.corum.bel.tr/


11- Turnuva şartnamesindeki kurallara uymayan takımlar ve oyuncular turnuvadan ihraç 

edilecektir. 

12-Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında yaşanacak her türlü anlaşmazlıklar ile ilgili 

alınacak kararlarda tertip komitesi tam yetkilidir. 

13-Müsabakalar esnasında antrenörlere, hakemlere, sporculara veya herhangi bir kişiye hakaret, 

saldırı, şiddet vb. davranışlarda bulunan oyuncular ve takımlar hükmen mağlup sayılacak ve 

turnuvadan ihraç edileceklerdir. 

14-Müsabakalar kura çekimi sonrasında hazırlanan fikstürde belirtilen tarih ve saatlerde 

yapılacaktır. Takımlar ve sporcular fikstürde belirtilen tarih ve saatlerde hazır bulunmadığı takdirde 

hükmen mağlup sayılırlar. 

15-Turnuvalara katılım ücreti yoktur. 

16- Kurumlar alt birimleri içerisinde birleşip takım çıkartabilirler (Örnek: İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü adı altında takım çıkabileceği gibi okullar kendi ararında birleşip takım çıkarabilirler.) 

ancak iki kurum birleşip takım çıkaramaz. 

17- İlçe merkezlerindeki kurum ve kuruluşlarda çalışan personel il merkezindeki kurum ve 

kuruluşta oynayamaz. 

18- Müsabaka öncesi kimlik ibrazı zorunludur. 

19-Turnuvalar ile ilgili her türlü sorularınız için Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile irtibata 

geçebilirsiniz. 

 ORGANİZE TERTİP KOMİTESİ TARAFINDAN DEĞİŞİKLİK YAPILAN MADDELER 

EK  MADDE 1. 1. Maddede geçen üyeler oynayamaz şartı vakıf, dernek, sendika vb. STK’ 

lar dan gelen yoğun talepten ötürü STK’ların turnuvaya katılırken aşağıdaki şartları taşıması 

yeterli olacaktır. 

- 1.1. Üyeler en az turnuva başlangıcı tarihi itibarı ile 1 yıl öncesinden üye 

olduğunu belgelendirecek. 

- 1.2. İl merkezindeki STK’lara üye olanlar ilçeler adına çıkan takımlarda, ilçe 

merkezlerindeki STK’lara üye olanlar il merkezi adına çıkan takımlarda 

oynayamaz. 



- 1.3. Yarışmaların personeller arasında yapıldığından ötürü STK üyelerinin bir 

kurumda personel olarak çalışma zorunluluğu vardır, bu nedenle öğrenci olan 

üyeler oynayamaz. 

                      EK MADDE 2. İlçelerden çıkacak takımlar farklı kurum ve kuruluşlardan birleşerek takım 

çıkarabilirler ancak oynayacak personeller ilçede bir kurumda çalışıyor olma zorunluluğu      

vardır. ( öğrenci, ilçe dışından veya il merkezinden sporcu oynatamazlar)  

            EK MADDE 3. Son başvuru tarihi              27 Ocak 2017 

       Kura çekimi               31 Ocak 2017 

                  Turnuva Başlangıç tarihi     6 Şubat 2017 

olarak belirlenmiştir. 

 

 

ORGANİZASYON TERTİP KOMİTESİ 
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VOLEYBOL TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU KOŞULLARI 

1- Müsabakalara TVF yarışma talimatı ile ceza talimatında belirtilen hususlar geçerlidir.  

2-Müsabakalar Uluslararası FİVB oyun kurallarına göre yönetilecektir.  

3-Oyuna katılanlar, sportmenliğe yakışır bir şekilde, hakemlerin kararlarını tartışmaksızın kabul 

etmek zorundadırlar. Herhangi bir şüpheli durumda yalnız oyundaki kaptan vasıtasıyla açıklama 

isteğinde bulunulabilir. 

4-Maçta takımın herhangi bir üyesinin ilk kaba davranışı rakibe bir sayı verilerek cezalandırılır ve 

servis atma hakkı da rakibe geçer. 

5-İlk fiziksel saldırı veya saldırgan ya da tehditkâr davranış, bir başka sonuç olmaksızın, diskalifiye 

ile cezalandırılır. 

6-Takım kadroları en fazla 12 en az 6 kişiden oluşacaktır. 

7-Grup maçları 3 set üzerinden 2 set alanın galibiyeti ile sonuçlanır. Final maçları toplam 5 set 

üzerinden olup 3 seti alan kazanır.   

8-Bütün takımlar numaralı şort ve formalarla oyuna katılacak ve formaların önlerinde numaraların 

bulunması zorunludur. Forma numarası olmayan takımın müsabakası oynatılmayacaktır. Forması 

olmayan takımlara ise Belediyemiz tarafından verilecek olan antrenman yeleği giydikten sonra 

oynayacaktır. 

9-Maç saatinde hazır bulunmayan takım geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında 

bulunmazsa takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve 3-0 hükmen yenik sayılır. 

10-Kurumlar oluşturduğu takımlarda en fazla 2 (iki) aktif lisanslı sporcu oynatabilir. 

11-Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan 

edilir ve setleri 25-0, maçı da 3-0’lık sonuçla kaybeder. 

12-Turnuvaya son başvuru tarihi 20 Ocak 2017 Cuma günüdür.  

13-Her takımın 1 idarecisi müsabaka anında sahada bulunmak ve müsabaka başlamadan önce 

esame listesini doldurarak imzalayıp ve müsabaka hakemine teslim etmek zorundadır. 

14-İtirazlar müsabaka günü yazılı olarak 250.00 TL (İkiyüzellitürklirası) ücretle birlikte tertip 

komitesine yapılacaktır. Tertip komitesi itiraz dilekçesinin kendilerine ulaşmasının ardından 1 gün 

içerisinde kararlarını açıklayacaktır. Alınan ücretler ise hiçbir şekilde iade edilmeyecektir. 

15-Turnuvanın yürütülmesinden tertip komitesi sorumludur. Her türlü olay karşısında tertip 

komitesinin alacağı kararlar uygulanacaktır. 

16-Takımlar Spor malzemelerini kendileri temin edeceklerdir. Spor salonunda sadece spor 

ayakkabısı giyilecektir. Dışarıda giyilen ayakkabılarla salona girilmesi kesinlikle yasaktır. 



 

DART TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU KOŞULLARI 

 

OYUN KURALLARI 

 

1-Erkekler kategorisinde kurumlar takım olarak yarışacak olup bir takım 3 asil 1 yedek sporcu 

olmak üzere 4 sporcudan oluşacaktır. 

2-Bayanlar kategorisinde yarışmalar ferdi olarak düzenlenecektir. 

3-Takım tek devreli lig şeklinde yapılacaktır. 

 

Tek devreli ligde puan eşitliği durumunda; 

 

           a)Takımların kendi arasında yaptıkları müsabakaya 

           b)Eşitlik hali devam ederse genel averaja, 

           c)Eşitlik devam ediyorsa Tertip Komitesi nezaretinde kura ile belirlenir. 

 

4-Dart yarışmaları çelik uçlu Dart ile yapılacaktır. 

5-Takım yarışmaları 5 tek oyun üzerinden oynanacaktır. Takımlar verilecek olan takım sıralama 

kâğıdına 3+2 oyuncu ismi yazacaktır. (+2 olan oyuncu ismi ilk üç isimden ikisi olmalıdır) Herhangi 

bir takım 3-0 sonuç elde ederse o takım galip gelmiş sayılır. 2-1 skor durumunda ise takım kağıdın 

da +2 yazılan oyunculardan 4. Sırada yazılı olan sporcu maçlarını yapar. 2-2 lik durumda ise 5. 

Sıradaki yazılı olan sporcu oynar ve maç sonucuna göre galip gelen takım belli olur. 

6-Yarışmalarda sayı düşme oyunu oynanacaktır. 

7-Sayı düşme 401’ den bitirme şeklinde oynanacaktır. Grup maçlarında bitişler tekli bölgeden 

(single aut) yapılacaktır. 

8-Grup maçları sonrasında; 

             a)İlk 16 alınacak. 

             b)İlk 16 kura çekimi yapılarak eleme sistemi uygulanacak. 

9-Maç saatinde hazır bulunmayan takım geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun  

Alanında bulunmazsa takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir hükmen yenik sayılır. 

10-Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı    

ilan edilir ve hükmen yenik sayılır. 

11- Dart turnuvasına katılan takım sayılarına göre şartnamede değişiklik yapma yetkisi 

Organizasyon Tertip Komitesindedir. 



. 

 

BOWLİNG TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU KOŞULLARI 

 

OYUN KURALLARI: 

1-Erkekler kategorisinde kurumlar takım olarak yarışacak olup bir takım 4 asil 1 yedek olmak üzere 

5 sporcudan oluşacaktır. 

2-Bayanlar kategorisinde yarışmalar ferdi olarak düzenlenecektir. 

3-Yarışmalar eleme sistemine göre yapılacaktır. 

4-Maç saatinde hazır bulunmayan takım geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun  

                   alanında bulunmazsa takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir hükmen yenik sayılır. 

                  5-Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı    

                  ilan edilir ve hükmen yenik sayılır 

6- Bowling turnuvasına katılan takım sayılarına göre şartnamede değişiklik yapma yetkisi 

organizasyon tertip komitesindedir. 

 

 

ELEMELERDE: 

1-TUR: Takımın toplam puanı 280 ve üzeri olan takımlar bir üst tura çıkar. 

2-TUR: Takımın toplam puanı 400 ve üzeri olan takımlar bir üst tura çıkar. 

3-TUR: En yüksek puanı yapan takımlardan yukarıdan aşağıya doğru sıralama yapılarak ilk 16 

takım bir üst tura çıkar. İlk 16’ yı belirlerken puan eşitliği olan takımlar kendi aralarında tekrar 

yarışır. En fazla puanı alan takım veya takımlar ilk 16‘ yı belirler.  

4-TUR: İlk 16 takım en yüksek puanı almaya çalışır. En fazla puanı alan takımlar yukarıdan 

aşağıya ilk 8 takım belirlenir. İlk 8 belirlerken puan eşitliği olan takımlar kendi aralarında tekrar 

yarışır. En fazla puanı alan takım veya takımlar ilk 8 belirler.  

5-TUR: İlk 8 olan takımlar şu şekilde; 1-8  ile,  2-7 ile, 3-6 ile, 4-5 ile eşleşerek eleme usulü 

müsabakaları yapar. 

6-TUR: İlk 4 takım şu şekilde; 1-4 ile, 2-3 ile, eleme usulü maç yapar. 

7-TUR: Yenen takımlar final müsabakası yapar, yenilen takımlarda 3-4’ lük maçı yapar 

 

 

 



 

 

MASA TENİSİ TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU KOŞULLARI 

 

1- Yarışmalarda Masa Tenisi Federasyonu Oyun Kuralları geçerlidir. 

2- Erkekler kategorisinde kurumlar takım olarak yarışacak olup bir takım 3 asil 2 yedek sporcudan 

oluşacaktır. Bir takım turnuvaya en az 3 sporcu ile katılabilir. - Bayanlar kategorisinde yarışmalar 

ferdi olarak düzenlenecektir. 

3- Başvuran oyuncu sayısı durumuna göre gruplar oluşturulacak veya eleme sistemine göre kuralar 

çekilecektir. 

4- Maçlar 5’lik maç sistemine göre oynanacaktır. 5 setin 3 ünü alan oyunu kazanmış olacaktır. 

5-Maç saatinde hazır bulunmayan takım geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında 

bulunmazsa takımın maçta hazır bulunmadığı ilan edilir ve 3-0 hükmen yenik sayılır. 

6-Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır bulunmadığı ilan 

edilir ve setleri 11-0, maçı da 3-0’lık sonuçla kaybeder. 

7-Yarışmalara Masa Tenisi Liglerinde oynayan üst düzey sporcular ile faal masa tenisi antrenörleri 

katılamaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SATRANÇ TURNUVASI 

ŞARTNAMESİ ve BAŞVURU KOŞULLARI 

Yarışmamalarda TSF Satranç Yarışmaları Prosedürü hükümleri geçerlidir. 

 

1. KATAGORİLER, KATILIM VE BAŞVURU 

Çorum Belediyesi Kurumlar arası Satranç Şampiyonasına Kurum ve kuruluşlarda görevli 

personeller katılabilir. 

TSF yarışma talimatnamesi hükümleri uygulanacaktır.   

 Şampiyona bay ve bayanlar olmak üzere iki ayrı kategoride yapılacaktır.  

2. YARIŞMA ESASLARI, TEKNİK KONTROL 

Kayıt-Kontrol İşlemleri:  

 Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınır. İkinci turdan önce 

sıralama yenilenerek eşleştirme devam edilecektir. İkinci tur eşleştirmesi duyurulduktan sonra 

yarışmaya yeni sporcu alınmaz. 

Yarışma Usulü:  

Yarışma 60’dk hamle oyun temposu 5 tur üzerinden oynanacaktır. 

 Katılıma göre tur sayısını artırmaya, eksiltmeye ve eşlendirme sistemini değiştirmeye 

başhakem yetkilidir. Böylesi bir durumda yeni program teknik toplantıda duyurulur, 

Eşitlik Bozma: Yarışma sonunda bir dereceyi eş puanlı sporcuların paylaşması durumunda; 

sırası ile Buchholz-1(alttan), Sonneborn Berger, galibiyet sayısı yöntemlerine başvurulur. 

İtiraz:Yarışmalara yapılacak olan itirazlarda Başhakemin vereceği kararlar nihaidir. 

 


