
DEVELI KAYMAKAMLIGI
KAMU KURUMLARI ARASI VOLEYBOL MOSABAKASI $ARTNAMESI

Agsgdaki tcknik lelimatlrr, Dcveli ilgcsindc faaliyct gosteren rc$ni kamu kurumlan adrna

gc4rklegtirecekleri Kaymakamhk Makamr voleybol turnuvasr ile ilgilidir.

l. M{lsabakalara bagvuru 25.03.2019 tarihinde baglayacak, 10'04.2019 saat l6'00'da

bitecektir. Mfirscaatlar Genglik ve Spor llge Mtldihlil$0ne yaprlacaktr'

2. Mtisabakalara sadece Dcvcli ilgcsindc faaliyct gdstcren resmi kurumlar vc Kurumsal

Firmalar kaulabilir. Resmi kurumlar da gahqan biltiin personel kaUlabilir. Kurumsal

Fimalarda gahqan Biiro, M0hendis ve ydnetici pozisyonunda gahgan penonel

kahlabilir. (I$KUR vamtasryla ahnan penonel, stajyer 6$enci p€rsoneller ve

kadrosunun buluadufu kruum &grn& kurs vb. faaliyet agaalar kadrosunun bulundutu

kunrm drgrnda .L"bak lan kaulamazlar.) Kunrmu mtsabakalara kaulan personel

bagka kunrmlarda fedi olarak oynayarnaz. Birtegmek isteyen Kurumda son beg yl
iginde lisansr olan oyuncu var isc birlegeceli kurumda lisansh oyuncu olmast

durumunda birlegemez.
3. M0sabakalara katlacak resmi kurumlar bir takrmla miisabakaya katrlabilir.

4. Takrmlar en az 6, en fada I 4 kigiden olugur. sakatlanma ihtimaline binaen kurumlann

yedek sporcu bulundurmalan tavsiye edilir. Mai srrasnda oyunda 12 gyuncu ve.2

iite. oiaraf sahada bulunabilir. M-tlracaat edilirken teslim edilen lisredeki oyuncular

drgrnda turnuva stresince bagka oyuncu oynafilamaz'

5. Yeterli sporcu sayrsna ulagamayan resmi krmrmlar birlegerek fakrm glkarabilirler-.

a- K6y okullankeodi aralannda en fazla 09 kurum birlegerek bir talom grkarabilir.

L ttqe me*ezinde yer alan kuruml', en fazla bir ilge merkezi drgrndaki kurumla

birlegerek takrm g*arabilirlet.
c- Ige merkezinde yer alan kunrmlardan personel saylst l0 ve altrnda olan kurumlar

Ilqi merkezi Aq-aaf k,nrm statllsilnde sayrlacakUr. Jandarma bulundulu yer ve

giirev alam ilgemerkezi su,rlan drgrnda olmasr nedeniyle ilge merkezi drgr kurum

sayrlacaktrr.
d- Kunrmsal Firmalar higbir kurum ve firma ile birleEemezler'

6. Takrm sorus usu (antreno$ tek kigidir. Kurum iclarecisi aynr zamanda takrm

sorumlusu da olabiiir. Zorunlu hallerde takmdaki sporculardan birisi de tahm

sorumluiulu gorevini ytiriitebilir. Takrm sorumlusu takrmrn ma9 esnasrndaki biitiin hal

ve hareketlerinden sorumludur. Kurumda gatrqmayan hig kimse higbir srfat altrnda

rakrmla sahaya gkanaz Kururnlar, isterlerse tqkrmlatrnt karma (krz-erkek) olarak da

olugturabilirler.
?. Taktm sorumlusu (Aaten6r) taraindan doldurulan takm listesindeki sporculann

kendi kunrmlanrda q8l$ugu8 dair kurum idarecisi veya idslecilerinin (Personel pfi
veya ilst amirl€ri) k,rot-t mecbwidir. Beyan verirken oy.ncrm,n adr soyadl

k;umda hangi kaihod; 9ah$[E,, beyan eden belge vereceklerdir' Gergele aykrn bir

beyanda I . derecc sorumluluk kunrm idarecisindedir.
g. Ta]3mlar; takrm sorurnlusrxrun (antenor) doldurup kurum idarecisine (birden fada

kuumun birleprek katll&$ durumlsrda her bir kunrmun idarecilerine) onaylatu$

hmuva kahhm listesini ve ekli sporcu tamtma formnu tiim oyunculann doldurarak

imzalanmasryla benber bagvuru sllresi igerisinde teslim eunelidir. Ba;vuu siiresi

igerisinde oneyl (i,zah) katrlm listesini-ve istenen belgeleri Genglik ve Spor llge

Mudiirlugilne teslim etrreyen takrmlsnn m{lracaatl gegersizdir.

9. Miisabakalann lig usulii mil eleme usul0 mii yapllaca$na katrltmcr takrm saytst

netlegtilten sosa Tumuva Tertip Komitesi karar verecektir. Kura gekimi I 1.04'2019

tarihinde saat 16.00'da Develi Genglik ve Spor nge Mudilrliitiinde yaprlacaktrr.

lsteyen taknnlar kura gekimine gddemci g6nderebilir. Kura sonuglan 12.04.2019



gilntrDeveliGenglikHizmetleriFacebooksitesindenvcllgeMiltiE$timMudilrlutu
sitcsinde YaYrnlanrcakttr.

l0.M0sabakalannbagt"'g'grarihikuragekimindensonrailgilikurumlaraduyurulacaktr''-'ilg*b.k il, *u* il t8.00 dan sonra Develi Genglik ve Spor llge Mgdilrlutiine

ait olan Kapalt Spor Salonrm& yaptlacakur'

t r. ir-urta"'v"t iftn ufr",ltt 'uLU*" 
saatinden en az 20 dk' 6ncc salonda haan

' ' il;*rff- Mae ssadnd.; l5 att*" **" maia grknayan taktm hilkmen matlup

sayrlr.
12. Krhlrm fierebizdir.
I 3 . Takrmlar tumuvaya g0gslhde ve suunda numara bulunan tek tip formayla kaulmak

zorundadr.
rq. i;rr;n*d" 1.2. vc 3. gelen talcrmlar kupa ile odullendirilecektir.

iS. tu.rr" garttanna uymayan- yada centilmeniik. drqr hareketlede bulunan sporcu ve

rakrmlar turnuvadan ihras edil;' Yetki ve sorunluluk tertip fom111inat'i,, 
-, - t,^-^tiv

ro. t"tagtarta itgiti itirazlar mosabaka bitig saatinden itibarcn co go9 uu saat rgrnoc uen9ui'
'- ;;l;; G Mudetug[nc t-00 TL itiraz bcdeli parasr_ve yaah dilekge ile yaptlaca]'

,"Aiil.i"tirri. ,oi"gi k"r8t b"lirleyici olacaicur' Tunruva rcrtip komitesi her tilrl0

somnu 96zfine kavu$turacsk yegane mercidir'

17. yukanda yer almayan u**rl"t ilgiii Tilrkiye voleybol Federasyonu oyun kurallan

gegerlidir.
18. Turnuva tcrtip komit si, Gcnglik ve Sryr lf-e9 Mfldiku (V) Adem Demir'in

ba$kanh$nda' t't"*e, S"ieJil"ofuf f'ftlauu U""t n"tit"i' Develi Krz Anadolu

lmam Hatip Lisesi Muatll;;; ug* r"e-lg'l Develi Beledivesi Personeli

Ziya $engul, iMfs v,olt'-IkJtil-"noF-t- okitJ' Mud{lru Ziva ltulrq' $ehit

Ostclmen Omcr Mavi di"tt""Ofi*"ni-utyt }zdemir' Genglik ve Spor llge

ft{uatflgu A"tr"ooril Sami Soysal'dan olugmaktadr'

OcYlCiTAdem DEMiR
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sa」 SOYSAL Ziya KILIc



DEVELI IGYMAXAMLIGI2OIg YILI KAMU KURUMLARI ARASI
VOLEYBOL TURNUVASI KATILIM LISTESI

Resmi Kurum veYa Kurumlann Adl:

Takrmrn Adt:

Trkrm Sorumlusu (Artrer6rii)
Adr-Soyadt: lmzasr: irtibat Tel:

DEVELi GENcLiK ve SPORILcE ttDORLOGONE
Yukandaki Voleybol Tumuvasi kanllmcl isim listesinde kurmumuz personeli oldttu

ifade edilen kisibrin hmmmmlL2 personch oldumu beyan cde五 m.TARIH:…/¨ .ノ ……

AdI Soyadl

K― daki C6re宙

1-1
Tel

NO ADl‐SOYDADI KURUMじ KURUMDAKI GOREVI
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Kurumlarlll ldarecileri


