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ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI
UniworldCup 2019
[ İstanbul’daki Kültür Elçisi Üniversite Öğrencileri Halı Saha Futbol Turnuvası ]

19 mart 2019 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Sayın Meclis Başkanımız  ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Adayı Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Üniversite Rektörlerimiz, ülke-
mizde görev yapan Konsoloslar, spor camiasının önde gelen isimleri ve 
kıymetli uluslararası öğrencilerimizin katılacağı açılış
ve fikstür çekilişi İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel 
Salonu’nda gerçekleştirilecektir. ‘’Yedi Kıta Dostluk, Kültür ve Spor İçin 
Buluşuyor’’ teması ile gerçekleştirilecek açılış etkinliğimizde, 
turnuva tanıtımı ve basın toplantısı düzenlenecektir. 

25 mart tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çırpıcı Spor Tesislerin-
de oynanacak açılış karşılaşması ile başlayacak organizasyon, İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu ve Avrupa yakasındaki Spor İstanbul 

Uluslararası Futbol Turnuvası İstanbul Üniversitesi öncülüğünde İstan-
bul’da bulunan üniversitelerin yurt dışından ülkemize gelen öğrencileri-
ni sporun kaynaştırıcı, bütünleştirici ve birleştirici ruhu ile bir araya getir-
meyi amaçlamaktadır. Türk kültürünün mezhep, renk, dil, din, ırk ayrımı 
yapmaksızın kucakladığı ülkemizdeki misafir öğrencilerimize, Türkiye ve 
İstanbul’u tanıtmak ve uyum sağlamalarına yardımcı olmak öncelikli 
hedefimizdir. Uluslararası öğrencilerimizin turnuva vasıtasıyla Türk misa-
firperverliği, yaşam tarzı ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu 
öğrencilerimizin ileride ülkemiz adına birer kültür elçisi olarak ülkemize 

Uluslararası Futbol Turnuvasına şehrimizde bulunan üniversitelerde 
öğrenim gören tüm uluslararası  öğrenciler katılabilecektir. Öğrenciler 
kendi üniversitelerinde oluşturacakları ve turnuva yönergesinde detaylı 
olarak anlatılan 12 kişilik bir takım ile üniversitesini temsilen turnuvada 
yer alabilecektir. Talimatlarda yer alan başvuru süresinin tamamlanması-
nın ardından turnuvamızın açılışı ve kura çekimi İstanbul Üniversitesi Fen 
Fakültesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Salonu’nda sayın Cumhurbaşkanımızın  
katılımıyla 19. 03. 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

YEDİ KITA DOSTLUK, KÜLTÜR VE SPOR İÇİN BULUŞUYOR

tesislerinde devam edecektir.
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katkı sağlayacakları muhakkaktır. 
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KÜLTÜR ELÇİLERİ PROGRAMI

ETKİNLİKLER

Organizasyona katılan tüm sporcular için 14-21 Nisan tarihleri arasında 
grup rehberleri eşliğinde boğaz gezileri düzenlenecek, İstanbul ve Türk 
kültürü tanıtımı yapılacak ve katılım gösteren herkese kültür elçisi

En Güzel Dostluk Fotoğraf Yarışması ve  müsabakalarda çekilmiş  turnu-
va  hashtag’i #uniworldcup etiketi ile paylaşılan fotoğra�ardan en fazla 
beğeni alanlar final etkinliğinde oluşturulacak fotoğraf sergisinde 
konuklara sunulacaktır. Sergide yer alan fotoğraf sahiplerine ve bu 
senenin konusu olan en güzel dostluk fotoğrafı olarak seçilen fotoğraf 
sahibine final şenliğinde turnuva hatırası olarak çeşitli 

beratı takdim edilecektir.

hediyeler takdim edilecektir. 
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ÖDÜL TÖRENİ VE KAPANIŞ ŞENLİĞİ

Turnuvanın ödül ve kapanış şenliği  tüm müsabakaların bitiminin ardın-
dan 30 Nisan 2019 tarihinde organize edilecektir. Final maçı ile başlaya-
cak kapanış şöleni maçın ardından sahne alacak Yusuf Güney konseri ile 
sürecek, İstanbul Üniversitesi halk oyunları ekibinin gösterileri, eğlen-
celi yarışmalar ve sosyal alan etkinlikleri ile turnuvanın ruhuna yakışır 
bir organizasyon olacaktır. Tüm katılımcılara spor çantası içerisinde spor 
malzemelerinin yer aldığı hediyeler sunulacak ve organizasyon sona   
erecektir. 

www.uniworldcup.org

/uniworldcup



DESTEKLEYENLER
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Üniversitelerin uluslararası öğrencilerinin oluşturacağı takımlar turnuvaya katılabilirler.
Takım listeleri en fazla 12 sporcudan oluşur, en fazla 4 T.C. vatandaşı öğrenci listeye yazılır.   
Takım listeleri turnuva başladıktan sonra değiştirilemez.
Her takım sporcusu ilgili üniversite öğrencisi olduğunu belgelemekle yükümlüdür. Her takımın 
organizasyon komitesinin haberleşebileceği bir sorumlusu olmalıdır.
Turnuva başvuru son tarihi 08 Mart 2019 mesai bitimine kadardır. Katılım ücretsizdir.
Maçın hakemi maça başlamadan önce takım listelerini alacaktır. Takım sorumlularından itiraz gelme-
si durumunda hakem, öğrenci kimlik kontrolü isteyebilir. Maçtan sonra yapılacak yazılı itirazlar ise en 
geç 24 saat içerisinde turnuva düzenleme komisyonuna ulaştırılmak zorundadır. Bunun haricindeki 
itirazlar değerlendirme dışında bırakılacaktır. İtirazlar en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırı-
lacaktır.
Karşılaşmalar 25’er dakikadan 2 devre halinde oynanacaktır. Karşılaşmalar 6 oyuncu ile oynanacaktır. 
6 oyuncunun en fazla 2 tanesi T.C. vatandaşı olabilir. Bir takımın en fazla 3 değişiklik hakkı olacaktır. 
Hakem tarafından kırmızı kart gören oyuncu takımını 10’dk eksik bırakır, oyun alanını ve kulübeyi 
terk eder. 10 dk sonunda eğer müsabaka listelerinde yedek oyuncu var ise kırmızı kart gören oyun-
cunun yerine oyuna dahil olur. 
Maçlarda galibiyete 3, beraberliğe 1, mağlubiyete ise 0 puan uygulanır.
Puanların eşit olması halinde önce; takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakaya bakılır, eşitli-
ğin devam etmesi durumunda genel averaja bakılarak sıralama yapılır.                                                
Karşılaşmalar organizasyon komitesi tarafından değiştirilip bildirilmedikçe belirtilen gün ve saatte 
başlar.
Karşılaşmaları sona eren takımın oyuncuları başka bir takımda oynayamaz. Bu şekilde davranan 
takımlar hükmen yenik sayılır.
Turnuva kurallarına uymayan veya sportmenlik dışı davranışlarda bulunan sporcu ve takımlarla ilgili 
kararları Organizasyon Komitesi alır ve gerekli ise turnuva dışı bırakabilir.
Uluslararası Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlar ve sporcular bu yönergeyi okumuş ve kabul 
etmiş olarak değerlendirilir.
Başvurular www.uniworldcup.org adresine yapılacaktır.
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Turnuva Adı ULUSLARARASI FUTBOL TURNUVASI 2019

Organizasyon STANBUL ÜN VERS TES

Son Ba vuru Tarihi 08 Mart 2019 

Turnuva Direktörü Hamdi ÖZCAN

Turnuva Web Sayfası www.uniworldcup.org 
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