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Hoşgeldiniz
Universities Sports Festival dünyanın bir çok 

yerinden gelen katılımcılar ile birlikte başlayacak 
ve sizler turizmin gözde merkezlerinden Antalya’da 

güneşin ve sporun keyfini çıkaracaksınız. Turnuvalar 
Delta Allied ve DMD Sportif Turizm işbirliğiyle ger-

çekleştirilecektir.
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Etkinliğe Genel Bakış
DMD Sportif Turizm ve Delta Allied Sports tarafından organize edilen 
Üniversite Sporları Festivali 11, 12, 13, 14 ve 15 Nisan 2020 tarihlerinde 
Grand Park Lara Hotel’de konaklamalı gerçekleşecek ve 5 gün boyunca 
ülkemizden ve farkı ülkelerden,  farklı branşlarda katılımcıların buluş-
masını sağlayacaktır. DMD Sportif Turizm gururla sunar.
DMD ve Delta Üniversite Sporları Festivalinde her spor branşı kendi 
içerisinde kurallarla ayrılmıştır. Bu etkinlik Üniversite Sporları bölümle-
rine, atletlerin becerilerine katkı sağlama ve yarışmacı seviyelerini des-
teklemek için planlanmıştır.
Her yarışma; takım ya da bireysel ve kadın ya da erkek olarak ayrı plan-
lanmıştır.

Katılım Koşulları
• Her okul belli bir limitte sayı ile takım oluşturma hakkına sahiptir. 
(Sırasıyla aşağıda belirtilmiştir. ) 
• Bireysel oyuncular ve takımlar başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce 
gönderilmelidir.
• Etkinliğe yalnızca katılan oyuncuların ve personelin girmesine izin ve-
rilir.
• Her üniversite, her bir spor dalında bir takımla veya bireysel bir oyun-
cuyla katılmalıdır.
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Konaklama ve Otel Giriş
• Otel girişi işlemleri 11 Nisan Cumartesi günü 11:00-13:30 saatleri arasında 
yapılacaktır.  
• Konaklamalar giriş günü öğle yemeği ile başlar, çıkış günü sabah kahvaltısı 
ile sona erer.
• Tam pansiyon konaklama, turnuva ile aynı bölgede olacaktır. Futbol, bas-
ketbol ve koşu yapılacak parkur ve sahalara gidiş ring araçları saatleri otel 
masasında sizlere bildirilecektir.
• Turnuva ücretleri de fiyata dahildir.

 

Otel Yemek Programı
Kahvaltı Öğle Yemeği Akşam Yemeği

07:30 - 10:00 12:30 - 14:30 19:00 - 21:00
 

• Öğle yemeği programınızı maç saatlerinize göre organize etmenizi önemle rica ederiz.



Futbol (21 oyuncu):
Futbolda müsabakalar takımlar arasında 11v11 esasına göre oynanacaktır.
Takımlar Ön Eleme aşamasında yarışırlar ve kazananlar daha sonra kaza-
nan diğer takımlar ile eşleşerek final yolunda devam ederler. Kaybedenler 
ise yine sıralama maçlarına dâhil olurlar.
Eleme maçları tek maç olarak oynanacaktır. Her maç 15 dakikalık iki dev-
re ve artı hakemin ilave süresinden oluşur.
Maçta en çok gol atan takım maçı kazanır ve final değilse, bir sonraki tura 
katılmaya hak kazanır. Maç sonunda skor berabere biterse, penaltı vuruşu 
yapılarak kazanan belirlenir. 
Tüm FIFA ve TFF kuralları geçerlidir.



Basketbol (En fazla 12 oyuncu)
Basketbol kupası eleme esasına göre oynanacaktır.
Kazanan takımların bir sonraki aşamaya geçer ve kaybeden takım elene-
rek sıralama maçlarına dahil olur. 
Her çeyrek 10 dakikadır. 
Oyun (5) oyuncu ile oynanacaktır.
Kaptan ekibinin temsilcisidir.
FIBA Kuralları geçerlidir.

Koşu 100m
100 metrelik yarışta koşucular şeritlerinde ilk turu geçerler. Tüm yarış-
larda olduğu gibi, yarış bir koşucunun gövdesi (kafa, kol veya bacak de-
ğil) bitiş çizgisini geçtiğinde sona erer.



PROGRAM

11 Nisan 2020 - Cumartesi

 • Etkinlik alanına varış
 • Otele yerleşme ve öğle yemeği
 • Festival Etkinlikleri Programı
 • Akşam yemeği

   12 Nisan 2020 - Pazar

    • Otelde kahvaltı
    • Festival Kamp Programı
    • Otelde öğle yemeği
    • Festival Etkinlikleri Programı
    • Akşam yemeği

13 Nisan 2020 - Pazartesi

 • Otelde kahvaltı
 • Festival Kamp Programı
 • Otelde öğle yemeği
 • Festival Etkinlikleri Programı
 • Akşam yemeği

   14 Nisan 2020 - Salı

    • Otelde kahvaltı
    • Otelden çıkış ve tören için sahaya gidiş
    • 9:30 Sahada Kupa ve Madalya Töreni
    • Sahadan yolculuklar için ayrılış











for  
english+90.539 854 25 85

#Forma #AntrenmanEşofmanı #KampEşofmanı 
#Jersey #Sweats #TrackSuit #SportsWear

Online Ürün  
Kataloğumuzdan

Beğendiğiniz modeli seçin
Renk tasarımınızı yapın

FORMANIZI
Biz

Üretelim

Choose the model you like 
from our  

Online Product Catalog
Make your color design 

We Produce 
your 

JERSEY

www.dmdsportif.com
facebook.com/dmdsportif • instagram.com/dmdsportif

+90.530 130 40 35




