TÜRKİYE
ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU
BAŞKANLIĞI
YARIŞMA TALİMATI
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 - AMAÇ
Yüksek Öğretim kurumlarında, her düzeyde sporu çok yönlü olarak
tanıtmak, sevdirmek, öğrencileri spor yapmaya yönlendirmek için gerekli
çalışmaları yapmak, Yüksek Öğretim Kurumları arasında yapılacak olan her
türlü spor organizasyonlarını düzenlemek ve bu kurumlar arasında
koordinasyonu sağlamaktır.
MADDE 2 - KAPSAM
Bu talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı’ nın
düzenlediği ve düzenlenmesine onay verdiği Üniversitelerarası Ulusal ve
Uluslararası spor faaliyetleri ile ilgili açıklamaları ve uygulama esaslarını
kapsar.
MADDE 3 - DAYANAK
Bu talimat, 3289 Sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun Ek 9’ uncu maddesine göre hazırlanmıştır.
MADDE 4 - TANIMLAR
Bu talimatta geçen;
Bakanlık : Gençlik ve Spor Bakanlığını,
Bakan
: Gençlik ve Spor Bakanını,
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür
: Spor Genel Müdürünü,
Federasyon (TÜSF)
: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’ nu,
Başkan
: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanını,
İl Müdürlüğü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
Yönetim Kurulu : Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Yönetim
Kurulunu,
Tertip Komitesi : Yarışmayı organize eden komiteyi,

Sporcu
: Bu talimatın Madde 7 ikinci ve üçüncü bentlerinde belirtilen
şartları sağlayan üniversite öğrencilerini,
Antrenör : Sporcu/takım ile birlikte müsabaka alanında belirlenen yerde
bulunmaya Üniversite tarafından yetkilendirilmiş olan kişiyi,
İdareci
: Üniversitelerin spor faaliyetleri ile ilgili işlemi yürüten kişiyi,
Diğer Görevliler : Faaliyetlere sporcu/takım ile birlikte katılmaya Üniversite
tarafından yetkilendirilmiş olan kişiyi,
Üniversite : Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli
eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarıyılı ve her kademedeki
eğitim - öğretimi kapsayan Yüksek Öğretim Kurumları ile yüksek teknoloji
enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar,
konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya
yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya
yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik
olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan Üniversite, meslek yüksekokulları
ile Polis Akademisi, Milli Savunma Bakanlığı’ na bağlı Yüksek Okulları, Harp
Akademileri ve Askeri Yüksek Okullarını,
Yarışma / Müsabaka
: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanlığı
tarafından düzenlenen Üniversiteler arası spor organizasyonlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
ORGANİZASYONLAR
MADDE 5 - ORGANİZASYON TÜRLERİ
Grup müsabakaları, 2. Lig, 1. Lig, Süperlige Terfi, Süperlig, Türkiye
Şampiyonaları, ÜNİLİG Müsabakaları ve Federasyon Başkanlığı onayına tabi
olan Özel Organizasyonlar şeklinde yapılacaktır. Bu düzenlemelere ilişkin
bilgiler ilgili spor dalının açıklamalar bölümünde belirtilmiştir.
MADDE 6 - ORGANİZASYON TERTİP KOMİTELERİ, HAKEMLER VE
GÖZLEMCİLER
Tertip Komiteleri organizasyonların yapıldığı yerlerde, ilgililerin katılımı
ile oluşturulan geçici komitelerdir. Bu nedenle hangi yarışmayla ilgili olarak
kurulmuşsa o yarışmanın adı ile anılırlar. (Örneğin; Hentbol Grup Birinciliği
Tertip Komitesi gibi)

Komiteler yarışmaların yapıldığı yerlerde, yarışmadan en geç 1 (bir) gün
önce kurulur, yarışmaların sonuçlandırılması ile birlikte görevleri sona erer.
A) TERTİP KOMİTELERİNİN OLUŞUMU :
Başkan
: Federasyon Temsilcisi, Tertip Komitesinin Başkanıdır. Zorunlu
hallerde yarışma üniversitede gerçekleştiriliyor ise Rektör veya yetki vereceği
bir kişi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde gerçekleştiriliyor ise İl
Müdürü veya yetki vereceği bir kişi tertip komitesi başkanlığını yürütür.
Üye : İl Müdürü ve/veya (faaliyet üniversitede yapılıyor ise) Sağlık Kültür ve
Spor Dairesi Başkanı,
Üye : İlgili Spor dalının Federasyon Gözlemcisi,
Üye : İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü,
Üye : Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi
Üye : İlgili Spor Dalının İl Temsilcisi,
Üye : Varsa ilgili branşın TÜSF Teknik Kurul Üyesi
Üye : Üyelerce gerek görülmesi durumunda yarışmalara katılan
üniversite yöneticileri arasından seçilecek en fazla 3 kişi.
İlgili spor dalının federasyon gözlemcisinin bulunmadığı durumlarda bu
görev ilgili spor dalının il temsilcisi ile TÜSF İl temsilcisi tarafından yürütülür.
B)
TERTİP KOMİTELERİNİN GÖREVLERİ:
1.
Yarışmaların teknik toplantısında, üniversitelerin getirdikleri extranet
onaylı isim listelerini ve öğrenci kimliklerini alarak gerekli kontrolleri yapar.
Onaylı isim listelerinde isimleri olan ancak, yarışma mahallinde bulunmayan
idareci, antrenör ve sporcular varsa tespit eder. Katılmayanların üzerlerini
çizerek, onaylı isim listeleri “TARAFIMDAN KONTROL EDİLMİŞTİR,
........sayıda Sporcu, idareci“ yazılarak Tertip Komitesi Başkanı imzalar.
2.
Yarışmalara katılacak üniversitelerin gruplarını belirler, fikstürünü
hazırlar, yapılamayacağı anlaşılan yarışmaları erteler. Müsabakaları takım ve
sporcu sayısına göre belirlenen günden önce veya sonra Federasyonla koordine
kurarak bitirebilir.
Müsabakadaki grupları daha önceden belirlenen organizasyonlarda
(KOÇFEST, ÜNİLİG müsabakaları gibi) müsabaka fikstürünü hazırlar.
3.
Yarışmalarla ilgili açılış ve kapanış törenlerini düzenler, protokolü
belirleyerek, ödüllerin dağıtılmasını sağlar.
4.
Yarışmalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri,
itirazları inceleyip, karara bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde

ilgililerin savunmalarını alarak Disiplin uygulaması yapar. Çözümleyemediği
konuları ayrıntılarıyla birlikte federasyona bildirir. Müsabakaların bitiminde
gerekli tüm dokümanların asıllarını en geç 3 iş günü içerisinde federasyona
iletir.
5.
Müsabakalar sırasında tesislere zarar veren takımların/sporcuların,
verdikleri zararı yazılı tutanakla tespit eder, bu zararı ve varsa uzman kişi
tarafından belirlenen zararın tahmini bedelini ilgili üniversiteden talep edilmek
üzere belgeleriyle birlikte federasyona iletir.
6.
Gerekli gördüğü uygunsuzlukları Etik Kurula sevk edilmek üzere
Federasyona bildirir.
7.
TÜSF’ nin resmi sponsoru veya ilgili üniversite sponsorlarının afiş
düzenlemesine yardımcı olur.
8.
Organizasyonlarda, ilgili branşın Federasyonu tarafından belirlenen
kurallar ve Disiplin Kurulu Talimatı maddelerine aykırı davranan
sporcu/öğrenci, idareci, antrenör ve/veya takıma;
a.
Bir veya birden çok müsabakaya katılmama,(Müsabaka hakemi
tarafından oyundan ihraç edilen ve hakkında rapor tutulan sporcu/öğrenci,
antrenör ve idarecileri tedbirli olarak Disiplin Kuruluna Sevk eder. Disiplin
Kuruluna sevk edilen kişi, cezası belirlenene kadar hiçbir müsabakada yer
alamaz.)
b.
Organizasyon süresince, diskalifiye, maç oynamama cezalarını
verebilir veya ceza verilmesi isteğini Federasyona teklif edebilir, (organizasyon;
üniversitelerin müsabaka mahalline gelişleri ile başlar, ayrılışları ile sona erer)

HAKEMLER VE GÖZLEMCİLER
TÜSF veya ilgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen
kişilerdir. Yarışmalar hakem ve Gözlemci heyeti denetiminde oynanır ve
sonuçlandırılır. Müsabaka sonuçları TÜSF tarafından tescil edilir.
C)

MADDE 7 - ORGANİZASYONLARA KATILMA ŞARTLARI
1. Üniversiteler öğretim yılı başında hangi spor dallarına katılacaklarını
http://extranet.TÜSF.org/ adresinden giriş yaparak bildirirler. Beyan edilen
faaliyetlere katılamama durumu söz konusu olursa en az 15 gün öncesinden
Federasyona Başkanlığına bildirilmesi zorunludur.
2. Yarışmalara Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları
içerisinde Yüksek Öğretim faaliyetinde bulunan ve bu talimatın 4. Maddesi

“Tanımlar” başlıklı “Üniversite” bölümünde belirtilen şartları taşıyan, herhangi
bir yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’ nun
“Tanımlar” başlıklı üçüncü maddesi u bendinde belirtilen Yükseköğretim eğitim
türlerinden herhangi birisinde öğrenim gören, eğitim-öğretim yılının başlangıç
tarihi olan 1 Eylül günü itibarı ile 17 – 28 yaş aralığında olan (1 Ocak 1991
tarihinde doğan kişiler) önlisans ve lisans öğrencileri ve yurtiçinde eğitim veren
yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları
arasındaki protokol kapsamında Öğrenci Değişim Programları aracılığıyla bir
üniversitede öğrenim gören öğrenciler katılabilirler.
18 Yaş altı üniversite öğrencileri veli izin belgesi ile yarışmalara
katılabilirler.
Bir yarışmada üniversite adına yarışabilecek yabancı uyruklu
sporcu/öğrenci sayıları branşların özelliğine göre değişiklik gösterdiğinden,
üniversiteler Ek-1 tabloda belirtilen kontenjanlarda yabancı uyruklu
sporcu/öğrenci yarıştırabileceklerdir.
3. Federasyon Başkanlığı Disiplin Kurulu tarafından yarışmalardan men edilen
takım, sporcu, antrenör ve idareciler (Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlükleri İl Ceza Kurulundan ceza alanlar buna dahil değildir), özel öğrenci
statüsünde (kaydı olmayıp ders alan öğrenciler) olan veya kayıt dondurmuş
olanlar, yarışma tarihinin bulunduğu dönemde ders kaydı yaptırmayan
öğrenciler, kusurlu öğrenciler (formasyon eğitimi alan, lisans tamamlama
eğitimi gören vs. kurs öğrencileri) ile bu talimatın Madde 4 “Tanımlar” başlıklı
“Üniversite” bölümünde belirtilen kurumların dışında öğrenim gören öğrenciler
ve yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik öğrenimi gören
öğrenciler yarışmalara katılamazlar.
4. 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda kapatılan
üniversitelerin Özel Statülü öğrencileri, Özel Statü ile öğrenimine devam ettiği
üniversite adına yarışmalara katılabilir. (yarışmalara katılacak öğrenci devam
ettiği üniversiteden Lisans, Öğrenci Kimliği ya da Öğrenci belgesini ibraz etmek
zorundadır.)
5. Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) Öğrencileri; özel öğrenci
statüsünde olup (kayıtlı oldukları üniversite ile eğitim gördükleri üniversite
farklı olan öğrenciler) eğitim gördükleri okul adına yarışmalara
katılabileceklerdir.
6. Üniversiteler takım müsabakalarına ancak 1 takım ile katılabilirler. Ferdi
branşlarda ise her sıklette 1 sporcu ile temsil edilebilirler. Ancak, aynı sıklette
birden fazla sporcu olması durumunda, TÜSF’ den izin alınması kaydıyla, ilgili

branş talimatına göre üniversite adına resmi olarak yarışacak 1 (bir) sporcu
haricindeki sporcular klasman dışı olarak değerlendirilir, kupa ve/veya madalya
verilmez.
7. Müsabaka Öncesinde Tertip Komitesine Beyan Edilmesi Gereken Evraklar:
a)
Öğrenci kimlik belgesi :
Üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca veya Lisans Eğitimi
yapan Enstitülerce verilmiş, müsabakanın yapılacağı eğitim-öğretim yılına ait
resimli öğrenci kimlik belgesidir. Öğrenci Kimlik Belgesi olmayan veya yılı
belirlenemeyen sporcular, yarışma tarihinden en fazla 2 ay öncesinden Öğrenci
İşleri Dairesi Başkanlığınca onaylanmış, resimli öğrenci belgesi ibraz etmek
zorundadırlar. Öğrenci Kimlik Belgelerinde doğum tarihi yazılı olmayanların bu
bilgileri Onaylı İsim Listesinde doğum yılı ve yabancı ise uyruğu mutlaka yazılı
olacaktır. Bu durumdaki sporcular istendiğinde resimli bir kimlik ibraz
edeceklerdir. Aksi halde yarışmaya katılamazlar.
b)
TÜSF Öğrenci/Sporcu Tescil, Lisans ve Vize Talimatı ve Öğrenci/Sporcu
Tescil, Lisans ve Vize Prosedürü’ nün ilgili maddelerine göre çıkarılmış,
yarışma yılına ait Lisans Belgesi.
c)
Takım Kafile Listesi
:
I.
Üniversiteler katılacakları tüm organizasyonların kafile bilgilerini,
http://extranet.tusf.org/ adresine Üniversitelerinin Yetkili/Sorumlu kişileri
aracılığıyla kayıt işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
II.
Üniversiteler kafile bilgilerini, TÜSF’ nin organizasyon resmi
tarihlerini ilan ettikten sonra yapılacak olan Teknik Toplantı gününe kadar
belirtilen internet adresi üzerinden kayıt işlemi yapabilecek, kaydettiği bilgilerde
değişiklik yapabilecek ve yazdırabileceklerdir.
III. Üniversiteler, Organizasyon Tertip Komitesi Teknik Toplantısına,
Kafile Listelerini (Extranet Listesi) Öğrenci Dekanlığı, Sağlık Kültür ve Spor
Dairesi Başkanlığı, Spor Koordinatörlüğünden veya ilgili biriminden
imzalı/onaylı olarak getirmekle yükümlüdürler.
IV. Teknik Toplantının yapılacağı gün TÜSF tarafından kayıt
alınmayacak ve değişiklik talep edilmeyecektir.
V.
Müsabaka süresi iki dönemi kapsayan organizasyonlarda
üniversiteler ikinci dönem için yeni bir kafile listesi hazırlayabilirler.
VI. Gerekli belgeleri bulunmayan sporcu, idareci, antrenör veya
takımlar yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.

VII. Üniversite takımlarının Sağlık Personeli dışındaki görevliler
(Teknik direktör, İdareci, Antrenör, Yardımcı Antrenör vs.) aynı branşta, aynı
ligde bir başka üniversite takımında görev yapamazlar.
8.
Üniversite Sporları Federasyonunun organize ettiği müsabakalarda bir
Sporcu/Öğrenci iki farklı üniversitenin kayıtlı öğrencisi ise, o öğretim yılı
boyunca tercih edeceği bir üniversite adına yarışabilir.
9.
Bir sporcu/öğrenci eğitim-öğretim yılının herhangi bir döneminde mezun
olursa, üniversitenin onayı ile aynı eğitim-öğretim yılı tamamlanana kadar, bu
talimatın “Organizasyonlara Katılma Şartları” başlıklı Madde 7’ nin ikinci
bendinde belirtilen koşulları sağlaması durumunda mezun olduğu üniversite
adına faaliyetlere katılabilir.
10. Faaliyetlerin tertip komitesi teknik toplantıları, ilgili spor dalının
açıklamalar bölümünde belirtilecek olup, üniversite temsilcileri teknik toplantıya
katılmakla yükümlüdürler. Toplantıya katılamayacak olan üniversite
temsilcileri,
tertip
komitesine
geçerli
bir
mazeretle
toplantıya
katılamayacaklarını telefon veya faksla bildirmemeleri durumunda yarışmaya
alınıp, alınmamaları konusunda yetki Tertip Komitesindedir.
11. Ankara ve İstanbul merkezlerinde yapılan ve sadece bu illerdeki
üniversitelerin katıldığı grup (Basketbol, Hentbol, Voleybol, Futbol, Futsal, vs.)
müsabakalarının tarihleri ve fikstürlerini o ilin Tertip komitesi 10 gün önceden
hazırlayarak, hakem ve personel ücretlerinin sağlıklı ödenebilmesi için fikstürü
federasyona göndermek zorundadır.
12. Federasyon gerek duyduğu hallerde fikstür düzenleme ve organizasyon
türleri üzerinde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
13. Sporcular/öğrenciler, antrenörler ve müsabaka sahası içerisinde bulunan
tüm görevli kişiler için acil müdahale önlemleri organizasyonu yapan üniversite
veya o ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alınır. Bunun
haricinde kalan durumlarda her türlü sağlık hizmeti bağlı oldukları
Üniversitelere aittir.
14. TÜSF tarafından alınmış bir karar olmadığı sürece yarışmalar ilgili spor
dalının Uluslararası Oyun Kurallarına ve Yarışma Talimatı hükümlerine göre
yapılacaktır.
15. Türkiye
Şampiyonalarına
katılmayan
sporcuların
Uluslararası
organizasyonlara katılabilmeleri hususunda Federasyon Başkanlığı yetkilidir.
16. Federasyon Başkanlığının izni olmadan, üniversitelerarası spor
organizasyonu düzenleyen veya katılan sporcu/öğrenci ve yüksek öğretim
kurumları, Genel Müdürlük Makamının 10.04.2015 tarihli ve 89131152-000 / /

3576 sayılı genelgesi ile Genel Müdürlük Tahkim Kurulu Başkanlığının
16.06.2015 tarihli 2015/140 numaralı kararı gereğince Disiplin Kuruluna sevk
edilirler.
17. Müsabakalara katılacağını bildirdikleri halde katılmayan takımlar bir alt
lig’ e düşer, 2. Ligde olan takımlar bir sonraki yıl organizasyona alınmayacak
ve durum üniversite rektörlüklerine bildirilecektir.
18. Müsabakalara katılan üniversiteler açılış seremonisi düzenlendiğinde
katılmak zorundadırlar.
19. Organizasyona ev sahipliği yapan kurumlar, organizasyon ile ilgili afiş,
reklam, davetiye vs. hazırladıkları takdirde, TÜSF’ nin amblemi ve ismine yer
vermelidir, ayrıca Federasyon tarafından belirlenmiş olan sponsorların afiş,
pankart ve görsel materyalleri uygun yerlere asmalıdırlar.
20. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle Mücadele Komisyonu
Başkanlığının Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı, TÜSF tarafından uygulanır.
21. Genel Müdürlük Makamından alınan 19.9.2002 tarih ve 811 sayılı onay
ile;
“.... Üniversite Sporları Federasyonunun özelliği nedeniyle Uluslararası
Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) kurallarına uygun olarak hazırlanan
Üniversitelerarası spor organizasyonları ilgili yarışma talimatının (fikstür,
sporcu sayısı, hakem sayısı, görevli personel sayısı, müsabakalardaki spor
kıyafeti ve spor malzemeleri, vs. ) hazırlanması ve uygulanması” Üniversite
Sporları Federasyonunun sorumluluğundadır. (Söz konusu onay ilgili
federasyonlara gönderilmiştir.)
MADDE 8 - İTİRAZLAR
İtirazlar, müsabaka sırasında Organizasyon Tertip Komitelerine,
müsabaka sonrasında ise Federasyona yapılır;
a)
İtiraz eden üniversite takım idarecisi Tertip Komitesi Başkanlığına
tutanakla 300,00.-TL. (ÜçYüzTürkLirası) teslim eder. Tertip Komitesi itirazı
değerlendirir ve karar verir. İtirazın doğruluğu halinde itiraz bedeli, tutanakla
üniversite temsilcisine iade edilir. İtirazın reddi veya itirazdan vazgeçilmesi
halinde ise söz konusu bedel gelir kaydedilmek üzere Türkiye Üniversite
Sporları Federasyonunun bildireceği banka hesabına yatırılır ve itiraz bedelinin
yatırıldığına dair banka dekontu örneği ilgili üniversiteye gönderilir.
b)
Tertip Komitesine yapılan itirazlar öncelikle bu komite tarafından karara
bağlanır. Tertip Komitesi kararlarına itiraz, müsabaka bitiş tarihinden itibaren en
fazla 3 (üç) iş günü içerisinde Federasyon Başkanlığına yapılır. Yarışmaya

katılan bir üniversitenin itirazı, bu talimatta yer alan hükümler doğrultusunda
haklı bulunursa Organizasyon Tertip Komitesi, mağduriyete yol açan takımın
ve/veya sporcunun derecesini iptal edilebilir, takıma veya sporcuya verilen
kupa, madalya veya ödülü geri alabilir, fiili üniversitelerine bildirebilir ve
organizasyondaki puan sıralamasını/sonuçları yeniden düzenleyebilir.
c)
Sonuç alınmasının mümkün olmadığı veya bu talimatta yer almayan
durumlarda itirazlar müsabaka bitiş tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) iş günü
içerisinde Federasyon Başkanlığına yapılır. Oyun Kuralları ile alakalı yapılacak
itirazlar, ilgili spor dalının yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılır.
d)
Federasyon Başkanlığı, bu talimatın “Organizasyonlara Katılma Şartları”
başlıklı Madde 7’ de belirtilen öğrenci veya Kimlik belgesi konusunda gerek
duyulan hallerde organizasyondan sonra yapılan itirazları değerlendirebilir.
MADDE 9 – HÜKMEN MAĞLUBİYET VE İHRAÇ
A- HÜKMEN MAĞLUBİYET
I- Tertip komitesi ve/veya müsabaka başhakemi tarafından ilan edilen
müsabaka programında belirtilen yer ve saatte, yarışmanın gerektirdiği spor
kıyafeti ile bulunmamak veya ilgili yarışma talimatının öngördüğü sayıdan az
sporcu/öğrenci ile yarışmaya çıkmak,
II- Yarışmaya çıkacak takımların forma ve giysileri ilgili spor dalının
talimatına uygun olmaması,
III- Yarışma anında, sporcu, idareci, antrenörlerden veya seyircilerden biri
veya birkaçı tarafından hakemin görev yapmasına engel olmak,
IV- Lisanssız sporcu yarıştırmak,
V- Sahada kavga etmek, olay çıkarmak,
VI- Bu talimatın “Organizasyonlara Katılma Şartları” başlıklı Madde 7’
nin ikinci ve üçüncü bentlerinde belirtilen şartlara aykırı sporcu/öğrenci ile
temsil etmek.
VII- Ertelenen yarışmalarda erteleme tarihinde yarışma hakkı olmayan
sporcuları yarıştırmak.
VIII- Takım kadrolarında, bu talimat ekinde ilgili branşa göre sayısı
belirtilenden fazla yabancı uyruklu öğrenci/sporcu bulundurmak,
IX- Bu talimatın “Organizasyonlara Katılma Şartları” başlıklı Madde 7’
nin sekizinci bendini ihlal etmek,
öğrencinin/sporcunun veya takımın o organizasyondan hükmen mağlup
edilmesiyle sonuçlandırılır ve sıralama/puan durumu, ilgili branşın yarışma
talimatına göre yapılır.

B- İHRAÇ
I- Yarışmaların sonucu üzerinde önceden anlaşmaya varmak,
II- Organizasyonu sabote etmek, etik değerlere uygunsuz davranarak
herhangi bir takımın yararına veya kaybına neden olacak biçimde yarışmayı
tamamlamadan sahadan çekilmek, (Tertip Komitesince, sahadan çekilen takımın
idarecileri ve buna sebep olan yarışmacılar hakkında Disiplin Kurulu Talimatı
Hükümleri uygulanır.)
III- Sahte belgeli oyuncu oynatmak;
IV- Belgedeki fotoğrafı değiştirmek,
V- Sahte belge düzenlemek,
VI- Belge üzerinde silinti, kazıntı, yapmak,
VII- Belge kontrolünden sonra
hakemin
oyuncuları
tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek,
VIII- Doping yapmak,
öğrencinin/sporcunun veya takımın o organizasyondan ihraç edilmesiyle
sonuçlandırılır. İhraç edilen sporcu veya takımların organizasyonda oynadığı
müsabakalar oynanmamış sayılır ve sıralama/puantaj yeni duruma göre yapılır.
Müsabaka hakemi tarafından oyundan ihraç edilen ve hakkında rapor
tutulan sporcu/öğrenci, antrenör ve idareciler, tedbirli olarak Disiplin Kuruluna
sevk edilir. Disiplin Kuruluna sevk edilen kişi, cezası belirlenene kadar hiçbir
müsabakada yer alamaz.
Turnuvadan ihraç edilen takımlar ile tertip komitesi kararı olmadan
özürsüz olarak iki defa yarışmaya çıkmayan takımlarda yer alan, kafile idarecisi,
antrenör ve sporcular bir yıl sonra düzenlenecek faaliyetlerde yer alamazlar.
Ancak, bu kararı almaya ve uygulamaya Federasyon Başkanlığı yetkilidir,
MADDE 10 - ÖDÜLLER
Derece alan takım ve sporcuların ödülleri federasyon tarafından temin
edilerek, turnuvanın sonunda yapılacak törenle verilir. Mazeretleri nedeniyle
Tertip komitesine bilgi vermeden törene katılmayan takım ve sporculara ödül
verilmez.
MADDE 11 - ÖDEMELER

01.01.2007 tarihinden itibaren, faaliyetlere katılan üniversitelerin idareci,
antrenör ve sporcularına/öğrencilerine yol ücreti veya harcırah adı altında
herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
ÜNİLİG organizasyonu bu madde kapsamı dışındadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
MADDE 12 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
28.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren “Yarışma Talimatı” yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 13
Üniversiteler bu talimatta yer alan hükümler doğrultusunda hareket etmek
mecburiyetindedirler.
Ayrıca, talimatta yer almayan hususlarda karar alma yetkisi Federasyon
Yönetim Kurulu’ na aittir.
MADDE 14 - YÜRÜRLÜK
Bu talimat, Genel Müdürlük ve Federasyonun resmi web sitesinde yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 15 - YÜRÜTME
Bu talimatı Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı yürütür.

Ek-1
ÜNİVERSİTELERİN BRANŞLARA GÖRE
KAFİLE İSİM LİSTESİNDE YER ALACAK
YABANCI OYUNCU SAYILARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

BRANŞ ADI
Atıcılık
Atletizm
Badminton
Basketbol
Bilardo
Bilek Güreşi
Boks
Bowling
Briç
Buz Hokeyi
Cimnastik
Dans
Dragon Bot
Eskrim
Frizby
Futbol
Güreş (Serbest ve Grekoromen Ayrı)
Halk Oyunları
Halter
Hentbol
Hokey
Judo
Kano
Karate
Kayak Alp Disiplini ve Snowboard
Kayaklı Koşu
Korfbol
Korumalı Futbol
Kros
Kürek
Masa Tenisi
Muay Thai
Okçuluk
Oryantiring
Plaj Hentbolu
Plaj Voleybolu
Ragbi
Salon Futbolu
Satranç
Speed Badminton
Spor Tırmanış
Squash
Su Topu
Taekwondo
Tenis
Triatlon
Voleybol
Yelken /Pirat
Yüzme
Kriket
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2
1
1
1
1
1
3
2
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1

1

3

Karışık Çiftler Müsabakasında 1 yabancı oynayabilir.
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DİĞER

1

51

Curling

5

1

1

Yeni ilave edilecek branşlardaki yabancı sporcu/öğrenci sayısını belirlemede TUSF
yetkilidir.

