TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU
ÜNİLİG SUTOPU MÜSABAKA TALİMATI
Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Ünilig
Sutopu Deplasmanlı Ligi” ne katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik
sorumluların, oyuncuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Sutopu
Deplasmanlı Ligi kapsamında oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Talimat metninde geçen;
ÜS: Ünilig Sutopu ’nu
TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,
TSF: Türkiye Sutopu Federasyonunu,
Federasyon Temsilcisi: TÜSF adına görev yapan yetkiliyi,
Federasyon Gözlemcisi: TSF adına görev yapan yetkiliyi,
Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi,
İl Spor Dalı Temsilcisi: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Sorumlularını,
Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Sutopu takımlarını,
MHK: Türkiye Sutopu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu,
Disiplin Kurulu: TÜSF Disiplin Kurulu’nu
Yarışma Talimatı: TÜSF Yarışma Talimatını
ifade eder.
Madde 3. Katılım Koşulları
(1) ÜS’ye katılmak isteyen takımlar;
a. Üniversitelerin yöneticileri ve teknik sorumlular tarafından eksiksiz olarak doldurup
imzalanmış ÜS Katılım Formu ve Taahhütnamesini (Bkz. Ek-1);
b. Bu Talimat’ın 10. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan ve Lig süresince en az 7, en çok
18 oyuncudan oluşan takım Listesi ve eklerini (Bkz. Ek-2); vermek zorundadırlar. Ancak, bir
müsabakada en fazla 13 sporcu yer alır.
(2) ÜS’ye katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, Disiplin
Kuruluna sevk edilirler.
Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar
(1) Müsabakaların oynanacağı havuzları tahsis eden üniversiteler ve kurumlar, müsabaka
alanının düzeni, müsabakanın genel organizasyonu ve gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini
alır.
(2) Müsabakalar, TSF’nin hakem desteği ile gerçekleştirilir.
(3) Federasyon Temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TÜSF’ye göndermekle
yükümlüdür.
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(4) ÜS’ye ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha
değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TÜSF yetkilidir.
(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması
için ilgili birimlere bildirimde bulunulur.
Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar
(1) Müsabakalarda; FINA Uluslararası Sutopu Oyun Kuralları uygulanır.
(2) Müsabakalarda, TÜSF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
Madde 6. Havuzlar
(1) ÜS müsabakaları, TÜSF tarafından uygunluğu tescil edilen havuzlarda oynanır.
(2) Müsabakaların yapılacağı havuzlar, Üniversiteler veya İl Spor temsilcisi tarafından önerilir
ve TÜSF’nin onayına sunulur.
(3) Sahalar, FINA Oyun Kurallarına mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
(4) Uluslararası müsabakalarda, FINA Sutopu Oyun Kurallarında belirtilen ölçülere uyulması
zorunludur.
Madde 7. Sahaya Girebilecek Kişiler
(1) Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 60 dakika önce isim
listelerini imzalarlar ve TSF tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere
teslim ederler.
(2) Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında Tertip Komitesine
isimleri önceden bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup aşağıdaki görevlilerden en
fazla üç kişi sahaya girebilir:
a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
b) 1 İdari Sorumlu
c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
MADDE 8. Müsabaka Sistemleri
Sutopu müsabakaları üç sisteme göre düzenlenir.
1- Puanlama Sistemi
2- Eleme Sistemi
3- Karma Sistem
Düzenlenecek müsabakaların hangi sistemde yapılacağına TÜSF karar verir.
(1) Puanlama Sistemi:
a) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, takımlar birbirleri ile seri
müsabakalar yaparlar ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.
b) Tek, çift ve (3) üç devreli lig usulü: Tüm takımlar birbirleri ile tek devrelide bir defa,
çift devrelide iki defa, üç devrelide üç defa karşılaşırlar.
c) Grup sistemi: Bu sistem Federasyonun sezon başında belirlediği müsabakalarda (6)
altıdan fazla takımın iştirak etmesi halinde uygulanır.
ç) Bu sistemde müsabakalarda galibiyette (3), beraberlikte (1) ve mağlubiyette (0)
puan verilir.
d) Puanların eşitliği halinde;
İki takım müsabakalar sonunda eşit puana sahip olursa:
1- Öncelik, her iki takımın kendi arasında oynadığı maçlarda fazla galibiyet kazanan
takıma verilecektir.
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2- Eğer yine eşitlik varsa; Öncelik, iki takım arasında atılan ve yenen gol olarak en
fazla fark’a (averaja) sahip takıma verilecektir
3- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda daha fazla sayıda gol atan
takıma verilecektir
4- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda daha fazla sayıda maç kazanan
takıma verilecektir.
5- Hala eşitlik sürüyorsa; takımların sıralamasına kura çekilerek karar verilecektir
İkiden fazla takım müsabakalar sonunda eşit puana sahip olursa;
1- Puan eşitliği bulunan takımların sadece kendi aralarında oynadıkları maçlarda
aldıkları puanlar sonucu belirleyecektir.
2- Eğer eşitlik hala devam ediyorsa; Takımların Sıralaması, sadece puanları eşit olan
takımların kendi aralarındaki maçlarda elde ettikleri gol farkına (Averaj) göre tespit
edilecektir.
3- Eşitlik hala sürüyorsa; Takım sıralaması, puanları eşit olan söz konusu takımların
sadece kendi aralarında yaptıkları maçlarda en fazla golü atan takıma göre tespit
edilecektir.
4- Eğer hala beraberlik varsa; Öncelik, tüm maçlarda en çok sayıda maç kazanan
takıma verilecektir.
5- Eğer hala beraberlik varsa; Takım sıralaması, tüm maçlarda elde edilen gol farkına
(Averaj) göre yapılacaktır.
6- Eğer hala beraberlik varsa; Takım sıralaması, tüm maçlarda en yüksek sayıdaki
golü kaydeden takıma göre yapılacaktır.
7- Hala eşitlik varsa; Takımların sıralamasına kura çekilerek karar verilir.
e) Bir takım maça çıkmaz ise karşı takımlar bu maçları 10 – 0 skorla hükmen kazanmış
sayılır. Sahaya çıkmadan 2 müsabakaya iştirak etmeyen takımın daha önce oynadığı
müsabakaları da hiç yapılmamış sayılır, Aldığı sonuçlar hükümsüz olur.
f) Müsabaka oynanırken yarıda kalan maçlarda ise, hükmen galip sayılan takımın o
andaki gol sayısına 10 gol ilave edilir ve galibiyet puanı verilir.
g) Hükmen mağlup sayılan takımın o müsabakada attığı gol sayısı ile toplam
puanından 3 puanı düşülür.
(2) Eleme Sistemi
Yenilen takımların elendiği, yenen takımların birbirleriyle veya çapraz şekilde
(Federasyonunun belirleyeceği) karşılaşması suretiyle en son galibi belirleyen usule "eleme
sistemi" denir.
(3) Karma Sistem
a) Puanlama ve Eleme yöntemlerinin birlikte uygulandığı sistemdir.
b) Oyunun sonucunun bir taraf lehine sonuçlanması gereken (beraberlik olmayan)
müsabakalar ile eleme usulü ile yapılan müsabakalarda nizamı müddet sonunda maç
berabere biterse (5) beş dakikalık bir dinlenmeden sonra bir dakika ara ile oynanmak üzere
(3) üçer dakikalık iki devre oynarlar. Uzatma devreleri sonunda da eşitlik bozulmazsa 5’şer
penaltı atışlarına geçilir ve eşitlik bozulmazsa sonuç alınıncaya kadar penaltı atışlarına devam
edilir. Hakem tarafından oyundan çıkarılan bir oyuncu uzatmalarda takımında yer alamaz.
(4) Play-Off
a) 4 (dört) grupta yapılan müsabakalar sonucunda gruplarında ilk 2 (iki) sırada yer
alan takımlar finallere katılmaya hak kazanırlar.
b) Play-Off (Final) gruplandırmalarında aşağıdaki sistem uygulanır.
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Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu
(1) Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında
olmalıdırlar.
(2) Sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
(3) Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve TÜSF Lisansına sahip olmalıdırlar.
(4) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet
ve turnuvadan ihraç kararı vermeye TÜSF müsabaka tertip komitesi, Play-off
müsabakalarında ise organizasyon tertip komitesi yetkilidir.
Madde 11. Disiplin Hükümleri
(1) Bu Talimata ve TÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular,
yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 24 saat içinde
faks, E-mail, vb. iletişim araçlarıyla TÜSF’ye gönderilir.
(3) SDL müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, TÜSF Disiplin Kurulu’na sevki
gerektirmeyen durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak
cezalarını infaz ederler.
MADDE 12. Kıyafetler
(1) Bir Sutopu müsabakası esnasında sporcuların kıyafetleri TÜSF tarafından belirlenir.
(2) ÜS müsabakalarında takımlar tek tip mayo giyeceklerdir. Tek tip mayo giymeyen
takımların sporcularına müsabakalarda yer almalarına izin verilmeyecektir. Başlık altına Bone
giyen sporcuların bonesi sutopu başlığı ile aynı renkte olmak zorundadır. Başlıkların
numaraları hakemlerce rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır. Maç boyunca yedekler
sırasındaki oyuncu sayısı özel kurallarda belirtilen sayıyı geçemez ve bu yedek oyuncular maç
bitinceye kadar başlıkları bağlı olarak oturmak zorundadırlar.
(3) ÜS yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak zorundadır.
Sahada (benchte) yer alacak teknik heyetin kıyafetleri (uzun pantolon, kapalı ayakkabı) tek
tip olacaktır. Kıyafetlerde üniversite arması, / logosu/ yazısı bulunabilecektir. Bu kıyafet
şartını yerine getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde teknik heyetin
sahada görev yapmasına izin verilmez ve Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen
bedel, ceza olarak üniversiteden tahsil edilir.
Madde 13. Kupa ve Madalyalar
(1) TÜSF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ÜS Müsabakaları sonunda birinci, ikinci
ve üçüncü olan takıma kupa ve madalyalar verilir.
(2) Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TÜSF karar verir.
(3) Kupa töreni organizasyonu TÜSF tarafından yapılır.
(4) Üniversiteler TÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine
katılmak zorundadırlar.
(5) Her takıma en fazla 16 adet madalya verilir.
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Madde 14. İtirazlar
(1) ÜS müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak yapılır.
(2) İtirazların dikkate alınması için, 300,00.-TL. (ÜçYüzTürkLirası) tutarındaki itiraz ücretinin
Tertip Komitesine verilmesi zorunludur.
Madde 15. Müsabaka Sonuçlarının Tescili
Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TÜSF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Madde 16. Yol ve Konaklama Giderleri
(1) Takımların oynayacakları grup, eleme ve play-off müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini
karşılamak üzere, müsabaka merkezinin bulunduğu belediyeye ait şehirlerarası otobüs
rayiçleri esas alınacaktır. Gidiş ve dönüşteki iaşe üniversiteye aittir. Konaklama yapacak
takımlara *kişi başına günlük 75,00.-TL. (YetmişBeşTürkLirası) konaklama bedeli ödenir.
* (Müsabakalara geldikleri Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi tarafından tespit edilen ve
sahaya çıkma hakkı bulunan kişi sayısı kadar ödeme yapılacaktır.)
Turnuvadan ihraç edilen antrenör, idareci, sporcu veya takımlara, ihraç edildiği tarihe kadar
olan konaklama bedeli ödenir.
Müsabakaların yapılacağı illerde bulunan takımlara herhangi bir ödeme yapılmaz.
(2) Grup müsabakaları dışında kalan eleme, yükselme, play-off veya final müsabakalarından
birini veya hepsini şartlar uygun olduğu takdirde; konaklama giderini Federasyon
karşılayabilir. Bu durum önceden üniversitelere bildirilecektir.
Madde 17. Gözlemci ve Hakemler
(1) Müsabakalarda, TSF tarafından atanan 1 gözlemci ve FINA kuralları göz önünde
bulundurularak aynı saatte (2) iki orta, (2) iki kale, (3) üç masa hakemi bulunur.
(2) Müsabakalarda yer alacak temsilci, gözlemci, hakem vb. görevlilerin ücretleri, TÜSF İcra
Kurulunun belirlediği miktarlar üzerinden ödenir.
Madde 18. Tertip Komitesi
TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak aşağıdaki şekilde oluşur.
(1) Türkiye Üniversite Sporları Federasyon Temsilcisi.
(2) Türkiye Sutopu Federasyon Gözlemcisi.
(3) TÜSF İl Spor Dalı Temsilcisi.
(4) TSF İl Spor Dalı Temsilcisi veya TSF tarafından görevlendirilen bir kişi.
Madde 19. Sponsorluk ve Gişe Gelirleri
(1) ÜS müsabakalarından elde edilecek gişe gelirleri havuzu tahsis eden Üniversiteye aittir.
(2) Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde edilecek gelirler,
TÜSF’ye aittir. Bu gelirler TÜSF tarafından takımların yol masrafları, hakemlerin konaklama,
yol masrafları, ücretleri ve diğer organizasyon giderlerinin karşılanması amacıyla kullanılır.
(3) Havuz içindeki reklam alanlarının %50’si TÜSF’ye, %50’si salonu tahsis eden Üniversite
veya kuruluşa aittir. Gerek TÜSF, gerekse havuzu tahsis eden Üniversite veya kuruluş,
kendilerine ait alanların satışı ve elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi konusunda
yetkilidirler.
(4) Sahayı tahsis eden Üniversite veya kuruluşlar, TÜSF tarafından yapılmış ÜS’ye ilişkin
sponsorluk anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki firmalar ile saha içi
reklamları konusunda anlaşma yapamazlar.
(5) Üniversiteler, her müsabakada Lig Sponsoruna tesis kapasitesinin toplam %5’i oranında
bilet tahsis etmekle yükümlüdürler.
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(6) Havuzları tahsis eden Üniversite veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde veya çevresinde,
müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında Lig Sponsoru tarafından yapılacak
tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesini
sağlar.
(7) ÜS’ye katılan üniversitelerin giydikleri eşofman vb. kıyafetlerin ön yüzünde bulunacak
reklamın boyutu en fazla 200 cm², formanın arka yüzünde bulunacak reklamın boyutu en
fazla 150 cm², şortlardaki reklam boyutu en fazla 100 cm² olacaktır. Reklam geliri
üniversiteye aittir.
Madde 20. Ticari Haklar
ÜSDL müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar TÜSF’ye ait
olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına münhasıran TÜSF
Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 21. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi
TÜSF’ye aittir.
Yürürlük
MADDE 22- Bu talimat, Üniversite Sporları Federasyonunun web sayfasından yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 23- Bu Talimat hükümlerini Üniversite Sporları Federasyonunu Başkanı yürütür.
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