ÜNİVERSİTE ESPOR LİGİ TAKVİM VE KURALLARI
TAKVİM
Tarih:
Saat:
Konu:
Yer:
Katılımcılar:

İçerik:

Tarih:
Saat:
Konu:
Yer:
Katılımcılar:

İçerik:

2 Mayıs 2019
17:00
Teknik Toplantı
Marmara Üniversitesi Kavacık Kampüsü Konferans Salonu
Finallere kalan tüm takım temsilcileri,
Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcileri,
Organizasyon Ekibi Temsilcileri
3 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleşecek final müsabakalarının işleyişi hakkında genel
bilgilendirme ve teknik ekipman denemesi

3 Mayıs 2019
10:00
Turnuva finalleri
Marmara Üniversitesi Kavacık Kampüsü Konferans Salonu
10-12 Nisan 2019 tarihleri arasında oynanan lig müsabakaları sonucunda ligde ilk 8 sırada
yer alan üniversite espor takımlarının oyuncu ve antrenörleri
Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcileri,
Organizasyon Ekibi Temsilcileri
İzleyici ve öğrenciler
İçerik ve işleyiş aşağıda deyalı olarak paylaşılmıştır.

09:00
10:00

Kapı açılış ve kurulum
Çeyrek final maçları

10:00
10:45

A ve B maçları eş zamanlı olarak oynanacaktır.
C ve D maçları eş zamanlı olarak oynanacaktır.

11:00

Yarı final maçları

11:15
12:00

E maçı oynanacaktır.
F maçı oynanacaktır.

12:30

3.lük maçı
E ve F maçlarının kaybedenleri arasında Üniversite Espor Ligi 3.lük maçı oynanacaktır.

13:30

Final maçı
E ve F maçlarının galipleri arasında Üniversite Espor Ligi finali oynanacaktır.

14:30

Ödül Töreni ve Kapanış
Şampiyona, ikinci olan takıma ve üçüncü olan takıma ödül verilmesi
Kapanış konuşmaları

KURALLAR
(1) Online eleme maçları lig usulü yapılmaktadır. Her takım “best of 3” maçları oynayıp kazandıkları
müsabakalardan 3 puan, yenildikleri müsabakalardan 0 puan almaktadır.
(2) Lig sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar finallere katılmaya hak kazanacaktır.
(3) Ligi 1.sırada bitiren takım ile 8.sırada bitiren takım karşılaşacaktır. Diğer takımlar da aynı mantık
ile eşleşecektir. (2.bitiren takım ile 7.bitiren takım gibi)
(4) Her takım iki oyuncudan oluşur, maçlar 2ye 2 şeklinde PlayStation4 konsolunda oynanır.
(5) Her oyuncunun PlayStation Plus üyeliği ve kendine ait bir PSN ismini olmalıdır.
(6) Maçlar eleme usulü 2 maçlık sistem ile oynanacaktır. Eğer iki maç sonunda skor eşitliği olursa
üçüncü ve son maç oynanır.
(7) Maçlar kick-off modunda online davet şeklinde oynanır. Ev sahibi ekip (ligde üst sırada bitiren
ekip) ilk maç için karşı takımı davet eder. İkinci maçta tersi olur. Eğer üçüncü maça kalırsa yine ev
sahibi ekip davet edecektir.
(8) Maçlarda dikkat edilmesi gereken husular şöyledir:
Maç uzunluğu: 6 dakika / yarı
Zorluk derecesi: Efsanevi
Mevsim: Yaz
Saat: 21:00 Akşam
Hava: Açık
Stadyum: FEWC Stadyumu
Defans: Taktiksel
(9) Herhangi bir sebepten dolayı bağlantı kesilirse maçın kalan süresi yeni maç şeklinde oynanır.
(10) Müsabakalar esnasında ve turnuva boyunca rakibine, izleyicilere veya antrenörüne karşı küfürlü
ahlaksız veya uygunsuz hareketlerde bulunan, yazılı mesaj gönderen, sözlü saldırıda bulunan
sporcular turnuvadan diskalifiye edilecektir.
(11) Finallere geçerli bir sebepten dolayı katılamayan sporcunun yerine aynı üniversitede lisanslı bir
öğrenci maçları oynayabilir. Bu durum karşılaşma başlamadan en geç 1 gün öncesinden
bildirilmelidir.
(12) Organizasyonun elinde olmayan sebeplerden dolayı, örneğin PlayStation server bakımı, maçlar
belli bir süreliğine ertelenebilinir.
(13) Maça başlandığında eğer bir takım bir problem yaşıyorsa ilk 10 dakika içinde ve karşılaşmada gol
olmadan önce bunu bildirmek zorundadır.
(14) Maçlarda herhangi bir anlaşmazlık olursa kararı organizasyon başkanı verecektir.
(15) Maçlardan alınan görüntüler ile turnuvada çekilen tüm görüntüler organizasyon ekibine ve
TÜSF’na aittir. Tüm oyuncular turnuvaya girerken bunu kabul ederler.
(16) Maça çıkmayan veya maç saatinden 10 dakika veya daha geç maça iştırak eden takımlar 3-0
mağlup sayılırlar. Bu her maç için geçerlidir.

DİĞER HUSUSLAR
** Salona asılması federasyon tarafından istenecek görsellerin ( bayrak – flama vb görsel materyaller )
yine federasyon tarafından temin edilerek, etkinlikten en az bir gün önce etkinlik alanına ulaştırılması rica
olunur
** Final müsabakası yapılacak olan salonun hazırlanması 2 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak olup, salonun
tahsis edilmesi rica olunur
** Turnuva için gerekli olacak ekipman organizasyon firması tarafından sağlanacaktır

