MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK KUPASI
BASKETBOL BRANŞI GENEL KURALLAR
1-Müsabakalar Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ndeki Büyük Spor Salonu’nda oynanacaktır.
2-Müsabakalarda Forma renkleri ve modelleri anlamında bir bütünlük şartı aranacaktır. Maçlara Üniversitenin
vermiş olduğu forma renkleri ile çıkılacaktır. ( Takımlar kendilerine forma yaptırdıklarında belirtilen renkler
dâhilinde yaptırmaları gerekmektedir. 2 takımın renk benzerliğinde Üniversitenin yaptırdığı formalar giyilecektir.
Aksi takdirde müsabaka oynanmayacaktır.) forma renklerinin çakışması durumunda formalarını kendileri yaptırmış
olan fakültelerin okulun verdiği forma ile maça çıkması gerekmektedir. Bu şartları kabul etmeyip, maçın
oynanmasına engel teşkil eden fakülte(ler) hükmen yenik sayılacaktır. Bu şartlar dışında renk çakışması olması
halinde sorun SKS tarafından çözülecektir.
3-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri takımlarda sporcu olarak yer alamazlar.
4-Kadrolu öğretim elemanları, fakülte, meslek yüksekokulları ve yüksekokulların takımlarında sporcu olarak yer
alamazlar.
5-Müsabakalar 20 dakikalık 2 devre, her devre 10 dakikalık 2 periyod olarak toplam 40 dakika oynatılacaktır.
Devre arası 10 dakika olacaktır.
6-Müsabakalara fikstür de belirtilen saatten 15 dakika geç gelen takımlar hükmen mağlup ilan edileceklerdir.
7-Müsabakalara çıkmayan takımların maç sonuçları 20 – 0 olarak tecil edilecektir.
8-Müsabakalarda sorumlu öğretim elemanı olmayan takımlar maça çıkamayacaktır. Sorumlu öğretim elemanları
müsabakanın başından sonuna kadar sahada takımlarının başında bulunmak zorundadırlar. Sorumlu öğretim
elemanları maç sonuna kadar kalmadığı takdirde TAKIM HÜKMEN YENİK sayılır.
9 - Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga, taşkınlık seyirci ve oyuncuları kışkırtma, hakeme
fiili ve sözlü saldırıda bulunma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip Komitesi kurul
kararı ile ceza artırımı (hakem raporu ve/veya gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
a) Sorumlu Öğretim Görevlisi Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga, taşkınlık seyirci ve
oyuncuları kışkırtma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip Komitesi kurul kararı
ile ceza artırımı (hakem raporu ve gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
b) Sorumlu Öğretim Görevlisi maç saatinde maçı başlatmama , başlamasına ve oynanmasına engel olma ve
girşimin de bulunması halinde 4 maç Hak mahrumiyeti alacaktır.
c) Sorumlu Öğretim Görevlisi Maç oynanırken maçın oynanmasına engel olma, rakip oyuncu ve rakip takım
sorumluları ile tartışma ,hakeme fiili ve sözlü saldırıda bulunma durumunda 4 maç hak mahrumiyeti ve
hakem - gözlemci raporları doğrultusunda Tertip Komitesi kurul kararı ile ceza artırımı uygulanacaktır.
d) Takım başında bulunan sorumlu hoca ceza alırsa yerine yeni bir sorumlu hoca gelecektir.
e) Yukarıdaki tüm cezaların uygulanması için Hakem ve Gözlemci ve/veya hakem ve veya gözlemci raporları ya
da birinin raporu doğrultusunda ceza verilir. (Maç oynandığı esnada maçı takip eden Öğretim Görevlilerinin
de raporları dikkate alınacaktır).
10-Müsabakalarda ceza alan oyuncuların durumları davranışlarının niteliğine, hakem raporları ve gözlemci onayına
dayandırılarak Tertip Komitesi tarafından belirlenir. Ceza almış sporculara, antrenörlere ve sorumlu idarecilere
gerektiğinde idari anlamda da işlem yapılacaktır.
11-Takımlar resimli – onaylı Fakülte öğrenci, antrenör ve sorumlu idareci listelerini müsabakalardan bir hafta önce
S.K.S.D.B. Spor Sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Listede ismi bulunmayan antrenör ve oyuncular
Müsabakaların başında çıkamazlar. Müsabakaların devamında takımlar isterlerse ilave olarak onaylı sporcu
listesini S.K.S.D.B. Spor Sorumlusuna vereceklerdir. Her müsabakadan önce takımlar; 12 kişilik forma numarasını
belirten sporcu öğrenci listelerini ve öğrenci kimlik kartlarını müsabaka hakemlerine vermek zorundadırlar.

12- Sorumlu öğretim elemanları müsabakalardan önce 2018 – 2019 Eğitim yılına ait öğrenci kimliklerini veya
onaylı / resimli kimlik belgelerini hakemlere verirler ve müsabaka sonunda geri alırlar.
13- Grup maçlarında 2 takım aynı puana sahip ise aralarındaki maç sonuçlarına bakılır. Eğer 3 takım aynı puana
sahip ise 3’lü averaj sistemine göre sıralanır. Yine 3 takımın aralarındaki maçların averajları eşit ise genel averaja
göre sıralanır.
14-Turnuva boyunca Müsabakalara bir maç çıkmayan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir. Bir sonraki seneye -1
puan averajıyla başlayacak olup Takımın sorumluları ve öğrencileri için Tertip Komitesi tarafından tutanak
tutularak S.K.S.D.B. ye bildirilecektir. Bu durum S.K.S.D.B tarafından ilgili Fakülte veya Yüksek Okul Yönetimine de
bildirilecektir.
15-01 Kasım 2017 tarihli Rektörlük Kupası Öğrenci Turnuvaları Toplantısında sorumlu Öğretim Üyeleri tarafından
alınan kararlar gereğince, tüm branşlar için geçerli olmak üzere, fakültelerin üniversite dışından antrenör getirmesi
durumunda ilgili kişilerin federasyon tarafından verilen 2018-2019 vizeli antrenörlük belgesine sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde antrenör müsabakada yer alamayacaktır.

MARMARA ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜK KUPASI
VOLEYBOL BRANŞI GENEL KURALLAR
1-Müsabakalar Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü’ndeki Büyük Spor Salonu’nda oynanacaktır.
2-Müsabakalar Erkekler de kazanılmış 2 Bayanlarda kazanılmış 2 set üzerinden oynanacaktır. Yarı final ve final
maçları kazanılmış 3 set olarak oynanacaktır.
3-Müsabakalarda Forma renkleri ve modelleri anlamında bir bütünlük şartı aranacaktır. Maçlara Üniversitenin
vermiş olduğu forma renkleri ile çıkılacaktır. ( Takımlar kendilerine forma yaptırdıklarında belirtilen renkler
dâhilinde yaptırmaları gerekmektedir. 2 takımın renk benzerliğinde Üniversitenin yaptırdığı formalar giyilecektir.
Aksi takdirde müsabaka oynanmayacaktır.) forma renklerinin çakışması durumunda formalarını kendileri yaptırmış
olan fakültelerin okulun verdiği forma ile maça çıkması gerekmektedir. Bu şartları kabul etmeyip, maçın
oynanmasına engel teşkil eden fakülte(ler) hükmen yenik sayılacaktır. Bu şartlar dışında renk çakışması olması
halinde sorun SKS tarafından çözülecektir.
4-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri takımlarda sporcu olarak yer alamazlar.
5-Kadrolu öğretim elemanları, fakülte, meslek yüksekokulları ve yüksekokulların takımlarında sporcu olarak yer
alamazlar.
6-Müsabakalara fikstür de belirtilen saatten 15 dakika geç gelen takımlar hükmen mağlup ilan edileceklerdir.
7-Müsabakalarda sorumlu öğretim elemanı olmayan takımlar maça çıkamayacaktır. Sorumlu öğretim elemanları
müsabakanın başından sonuna kadar sahada takımlarının başında bulunmak zorundadırlar. Sorumlu öğretim
elemanları maç sonuna kadar kalmadığı takdirde TAKIM HÜKMEN YENİK sayılır.
8-Müsabakalarda sorumlu öğretim elemanı olmayan takımlar maça çıkamayacaktır. Sorumlu öğretim elemanları
müsabakanın başından sonuna kadar sahada takımlarının başında bulunmak zorundadırlar. Sorumlu öğretim
elemanları maç sonuna kadar kalmadığı takdirde TAKIM HÜKMEN YENİK sayılır.
9 -Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga, taşkınlık seyirci ve oyuncuları kışkırtma, hakeme
fiili ve sözlü saldırıda bulunma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip Komitesi kurul
kararı ile ceza artırımı (hakem raporu ve/veya gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
a) Maçlarda Sorumlu Öğretim Görevlisi Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga,
taşkınlık seyirci ve oyuncuları kışkırtma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip
Komitesi kurul kararı ile ceza artırımı (hakem raporu ve gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
b) Sorumlu Öğretim Görevlisi maç saatinde maçı başlatmama, başlamasına ve oynanmasına engel olma
girşimin de bulunması halinde 4 maç Hak mahrumiyeti alacaktır.
c) Sorumlu Öğretim Görevlisi ve Maç oynanırken maçın oynanmasına engel olma, rakip oyuncu ve rakip takım
sorumluları ile tartışma ,hakeme fiili ve sözlü saldırıda bulunma durumunda 4 maç hak mahrumiyeti ve
hakem - gözlemci raporları doğrultusunda Tertip Komitesi kurul kararı ile ceza artırımı uygulanacaktır.
d) Takım başında bulunan sorumlu hoca ceza alırsa yerine yeni bir sorumlu hoca gelecektir.
e) Yukarıdaki tüm cezaların uygulanması için Hakem ve Gözlemci ve/veya hakem ve veya gözlemci raporları ya
da birinin raporu doğrultusunda ceza verilir. (Maç oynandığı esnada maçı takip eden Öğretim Görevlilerinin
de raporları dikkate alınacaktır).
10-Müsabakalarda ceza alan oyuncuların durumları davranışlarının niteliğine, hakem raporları ve gözlemci onayına
dayandırılarak Tertip Komitesi tarafından belirlenir. Ceza almış sporculara, antrenörlere ve sorumlu idarecilere
gerektiğinde idari anlamda da işlem yapılacaktır.

11-Takımlar resimli – onaylı Fakülte öğrenci, antrenör ve sorumlu idareci listelerini müsabakalardan bir hafta önce
S.K.S.D.B. Spor Sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Listede ismi bulunmayan antrenör ve oyuncular
Müsabakaların başında çıkamazlar. Müsabakaların devamında takımlar isterlerse ilave olarak onaylı sporcu
listesini S.K.S.D.B. Spor Sorumlusuna vereceklerdir. Her müsabakadan önce takımlar; 12 kişilik forma numarasını
belirten sporcu öğrenci listelerini ve öğrenci kimlik kartlarını müsabaka hakemlerine vermek zorundadırlar.
12- Sorumlu öğretim elemanları müsabakalardan önce 2018 – 2019 Eğitim yılına ait öğrenci kimliklerini veya
onaylı / resimli kimlik belgelerini hakemlere verirler ve müsabaka sonunda geri alırlar.
13- Grup maçlarında 2 takım aynı puana sahip ise aralarındaki maç sonuçlarına bakılır. Eğer 3 takım aynı puana
sahip ise 3’lü averaj sistemine göre sıralanır. Yine 3 takımın aralarındaki maçların averajları eşit ise genel averaja
göre sıralanır.
14-Turnuva boyunca Müsabakalara bir maç çıkmayan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir. Bir sonraki seneye -1
puan averajıyla başlayacak olup Takımın sorumluları ve öğrencileri için Tertip Komitesi tarafından tutanak
tutularak S.K.S.D.B. ye bildirilecektir. Bu durum S.K.S.D.B tarafından ilgili Fakülte veya Yüksek Okul Yönetimine de
bildirilecektir.
15-01 Kasım 2017 tarihli Rektörlük Kupası Öğrenci Turnuvaları Toplantısında sorumlu Öğretim Üyeleri tarafından
alınan kararlar gereğince, tüm branşlar için geçerli olmak üzere, fakültelerin üniversite dışından antrenör getirmesi
durumunda ilgili kişilerin federasyon tarafından verilen 2018-2019 vizeli antrenörlük belgesine sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde antrenör müsabakada yer alamayacaktır

MARMARA ÜNİVERSİTESİREKTÖRLÜK KUPASI
FUTBOL BRANŞI GENEL KURALLAR
1-Müsabakalar Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü’ndeki futbol sahasında oynanacaktır.
2-Grup maçları 35 dakika üzerinden çeyrek final, yarı final ve final maçları ise 45 dakika üzerinden oynanacaktır.

Çeyrek final Yarı final ve Final maçlarında maçlar berabere bitmesi durumunda 10 ar dakikalık 2 devre uzatma
oynanacak olup sonuç değişmez ise 5 er adet penaltıya geçilecektir. Penaltılarda da sonuç değişmez ise sıralı
penaltılarda üstünlük sağlanana kadar devam edilecektir. Futbol Maçında 5 oyuncu değişiklik hakkı tanınmaktadır.
Çeyrek final yarı final ve final maçları uzatmaya kalırsa 1 oyuncu değiştirme hakkı daha takımlara verilmiştir. Maç
içinde değişiklikle çıkan oyuncu tekrar oyuna dahil olamaz.
3-Müsabakalarda Forma renkleri ve modelleri anlamında bir bütünlük şartı aranacaktır. Maçlara Üniversitenin
vermiş olduğu forma renkleri ile çıkılacaktır. ( Takımlar kendilerine forma yaptırdıklarında belirtilen renkler
dâhilinde yaptırmaları gerekmektedir. 2 takımın renk benzerliğinde Üniversitenin yaptırdığı formalar giyilecektir.
Aksi takdirde müsabaka oynanmayacaktır.) forma renklerinin çakışması durumunda formalarını kendileri yaptırmış
olan fakültelerin okulun verdiği forma ile maça çıkması gerekmektedir.Bu şartları kabul etmeyip, maçın
oynanmasına engel teşkil eden fakülte(ler) hükmen yenik sayılacaktır. Bu şartlar dışında renk çakışması olması
halinde sorun SKS tarafından çözülecektir
4-Yüksek lisans ve doktora öğrencileri takımlarda sporcu olarak yer alamazlar.
5-Kadrolu öğretim elemanları, fakülte, meslek yüksekokulları ve yüksekokulların takımlarında sporcu olarak yer alamazlar.
6-Müsabakalara fikstür de belirtilen saatten 15 dakika geç gelen takımlar hükmen mağlup ilan edileceklerdir.

7 -Müsabakalara çıkmayan takımların maç sonuçları 3 – 0 olarak tecil edilecektir.
8-Müsabakalarda sorumlu öğretim elemanı olmayan takımlar maça çıkamayacaktır. Sorumlu öğretim elemanları
müsabakanın başından sonuna kadar sahada takımlarının başında bulunmak zorundadırlar. Sorumlu öğretim elemanları maç
sonuna kadar kalmadığı takdirde TAKIM HÜKMEN YENİK sayılır.

9 - Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga, taşkınlık seyirci ve oyuncuları kışkırtma, hakeme
fiili ve sözlü saldırıda bulunma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip Komitesi kurul
kararı ile ceza artırımı (hakem raporu ve/veya gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
a) Maçlarda Sorumlu Öğretim Görevlisi Maçlarda sportmenliğe aykırı ( her türlü küfür, hakaret, kavga,
taşkınlık seyirci ve oyuncuları kışkırtma vb gibi) hareketler de en az 3 (üç) maç ve buna ek olarak Tertip
Komitesi kurul kararı ile ceza artırımı (hakem raporu ve gözlemci raporu doğrultusunda) uygulanacaktır.
b) Sorumlu Öğretim Görevlisi maç saatinde maçı başlatmama , başlamasına ve oynanmasına engel olma
girşimin de bulunması halinde 4 maç Hak mahrumiyeti alacaktır.
c) Sorumlu Öğretim Görevlisi ve Maç oynanırken maçın oynanmasına engel olma, rakip oyuncu ve rakip takım
sorumluları ile tartışma ,hakeme fiili ve sözlü saldırıda bulunma durumunda 4 maç hak mahrumiyeti ve
hakem - gözlemci raporları doğrultusunda Tertip Komitesi kurul kararı ile ceza artırımı uygulanacaktır.
d) Takım başında bulunan sorumlu hoca ceza alırsa yerine yeni bir sorumlu hoca gelecektir.
e) Yukarıdaki tüm cezaların uygulanması için Hakem ve Gözlemci ve/veya hakem ve veya gözlemci raporları ya
da birinin raporu doğrultusunda ceza verilir. (Maç oynandığı esnada maçı takip eden Öğretim Görevlilerinin
de raporları dikkate alınacaktır).
10-Takımlar resimli – onaylı Fakülte öğrenci, antrenör ve sorumlu idareci listelerini müsabakalardan bir hafta önce S.K.S.D.B.
Spor Sorumlusuna teslim etmek zorundadırlar. Listede ismi bulunmayan antrenör ve oyuncular Müsabakaların başında
çıkamazlar. Müsabakaların devamında takımlar isterlerse ilave olarak onaylı sporcu listesini S.K.S.D.B. Spor Sorumlusuna
vereceklerdir. Her müsabakadan önce takımlar; 21 ( 19 oyuncu 2 kaleci) kişilik forma numarasını belirten sporcu öğrenci
listelerini ve öğrenci kimlik kartlarını müsabaka hakemlerine vermek zorundadırlar.

11- Sorumlu öğretim elemanları müsabakalardan önce 2018 – 2019 Eğitim yılına ait öğrenci kimliklerini veya onaylı / resimli
kimlik belgelerini hakemlere verirler ve müsabaka sonunda geri alırlar.
12-Turnuva boyunca Müsabakalara iki (2) maç çıkmayan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir. Turnuvadan ihraç edilen
takımların daha önceden oynadıkları maçlar oynanmamış sayılacaktır. Bir sonraki seneye -1 puan averajıyla başlayacak olup
Takımın sorumluları ve öğrencileri için Tertip Komitesi tarafından tutanak tutularak S.K.S.D.B. ye bildirilecektir. Bu durum
S.K.S.D.B tarafından ilgili Fakülte veya Yüksek Okul Yönetimine de bildirilecektir.
13-Takımların her maçta kaleci dâhil 5 oyuncu değiştirme hakkı vardır.
14-Müsabakalarda 2 maç üst üste sarı kart gören oyuncu 1 maç oynamama cezası alır. Müsabakalarda direk Kırmızı kart
gören oyuncu için de 2 maç oynamama cezası verilir,.Müsabakada çift sarı karttan kırmızı kart ile atılan oyuncuya 1 maç
oynamama cezası verilir.Müsabakalarda toplam 3 sarı kart gören oyuncuya 1 maç oynamama cezası verilir.Kart ve cezalar
turnuva boyunca (Gruplarda alınan kartlar ve cezalar da çeyrek final yarı final ve finale taşınır) geçerlidir. Hakem
raporlarına bakılarak bu ceza arttırılabilir. Gereken durumlarda ise idari anlamda işlem yapılacaktır.
16-Grup maçlarında 2 takım aynı puana sahip ise aralarındaki maç sonuçlarına bakılır. Eğer 3 takım aynı puana sahip ise 3’lü
averaj sistemine göre sıralanır. Yine 3 takımın aralarındaki maçların averajları eşit ise genel averaja göre sıralanır.(Hükmen
galibiyetler değerlendirmeye alınmayacaktır)Eğer tüm durumlarda hala eşitlik var ise maç tekrarı yapılacaktır.
17-01 Kasım 2017 tarihli Rektörlük Kupası Öğrenci Turnuvaları Toplantısında sorumlu Öğretim Üyeleri tarafından

alınan kararlar gereğince, tüm branşlar için geçerli olmak üzere, fakültelerin üniversite dışından antrenör getirmesi
durumunda ilgili kişilerin federasyon tarafından verilen 2018-2019 vizeli antrenörlük belgesine sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde antrenör müsabakada yer alamayacaktır.

Not: Verilen cezalar bir sonraki seneye de ( oynanan sene maç sayısı cezadan az ise ) devreder.

