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DİYARBAKIR VALİLİĞİ 

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
 

19 MAYIS KURUMLAR VE STK’LAR ARASI SPOR MÜSABAKALARI YARIŞMA TALİMATI 
 

 Turnuva 02 Mayıs pazartesi günü başlayacak olup başvurular 21 – 28 Nisan 2016 tarihlerinde 

kurum Yetkilileri (Bölge Müdürü, İl Müdürü, Genel Sekreter gibi) tarafından Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğü Spor Şubesine şahsen yapılacaktır. Fikstür çekimi 29 Nisan Cuma günü saat: 

14.00’te Seyrantepe spor salonunda yapılacaktır. 

 

 Müsabakalara Katılan kurumlardan bir kişi, en az şube müdürü statüsünde olmak kaydı ile yaş 

kontenjanına dâhil edilmeyecektir.(21 Nisan 2016 tarihi itibarı ile vekâleten de olsa şube müdürü 

olan kişiler dâhil değildir.)  

 

 Turnuvadaki Takım Sporlarında faal sporcu oynatılamayacaktır. 

 

 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri turnuvaya birbirlerinden bağımsız 

Olarak katılım sağlayacaktır.(ilçeler kendi sınırları içerisinde görev alan öğretmenleri listelerine 

ekleyebilirler) 

 

 Dicle Üniversitesi bünyesindeki dekanlıklar turnuvaya birbirlerinden bağımsız olarak katılım 

Sağlayacaktır.(En fazla 3 Dekanlık bir araya gelerek takım oluşturulabilir.) 

 

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Diski Genel Müdürlüğü birbirlerinden bağımsız olarak 

Katılım sağlayacaklardır. 

 

 Müsabakalarda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Antrenörlerden oluşan 

Tertip Komitesi sorumlu olacaktır, Alt tertip komiteleri İl Tertip Komitesine karşı sorumludur. 

 

 Turnuva süresince cezai işlemler konusunda Ödül ve Disiplin Kurulu yetkili olacaktır. 

 

 Cezai  işlemler Amatör Spor Kulüpleri Ceza Yönetmeliğine göre yapılacaktır. 

 

 Meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları turnuvaya sadece kendi üyeleri (01.01.2016 tarihinden 

Sonra üye olanlar kabul edilmeyecektir) ile katılabilecektir. 

 

 Bir sporcu bir branşta sadece bir kurum adına yarışabilecektir, elenen takım sporcuları aynı 

branşta başka bir takım adına yarışamayacaktır.(bir sporcu birden fazla branşta yarışabilir) 

 

 Başvurular sırasında verilen takım listelerine sonradan ekleme ve çıkarma yapılamayacaktır. 

 

 Tüm branşlarda belirtilen talimatlar dışında kalan durumlarda ilgili federasyon oyun kuralları 

geçerli olacaktır. 

 

 Kurumlar sporcularının sağlık raporlarını (tek hekim raporu), 1 fotoğraf, kimlik fotokopilerini ve 

kurum onaylı takım listeleri ile birlikte başvuru sırasında ibraz etmek zorundadır. 

 

 Turnuvaya katılan tüm sporculara Herkes İçin Spor Federasyonu Lisansı çıkarılacaktır. 

 

 Turnuvaya katılacak sporculara çıkarılacak sporcu Lisansı ve Kimlikle Katılacaklardır. 

 

Turnuvaya Katılacak takımların transfer sayıları ile ilgili bilgiler ilgili branş talimatlarında belirtilmiştir. 
 


