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 Spor Müdürleri ve SKSD Başkanları’na; 

  

 

 Konu: 21. Üniversite Spor Oyunları- Dart hk.  

 

 

 

 21. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilecek olan Dart müsabaka bilgileri aşağıdaki gibidir.  

 

 Dart müsabakalarına takımlar en az 4 oyuncu ile katılabilirler.  

 Lisans işlemlerinin online lisans sisteminden en geç 21 Aralık 2022 Çarşamba gününe kadar 

tamamlanması rica olunur.  

 Bilgilerinize sunulur. 

 

 

 Müsabaka Tarihi   : 28 Aralık 2022 Çarşamba 

 Müsabaka Yeri   : Yenicami Ağdelen Spor Kulübü 

 Teknik Toplantı Saati  : 9:30 

 Müsabaka Saati   : 10:00 

 

 KATILAN TAKIMLAR : ALÜ-ARUCAD-AÖA-DAÜ-GAÜ-KAÜ- UKÜ-YDÜ(KADIN) 

      : ALÜ-ARUCAD-AÖA-DAÜ-GÜ-GAÜ-KAÜ-UKÜ-YDÜ(ERKEK) 
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Kurallar 

1. Dart müsabakalarına takımlar en az 4, en fazla 6 oyuncu ile katılabilir.  

2. Lisans kartını müsabaka başhakemine teslim etmeyen oyuncular müsabakalarda yer 

alamazlar. 

3. Her müsabaka için takım listeleri en fazla 4 oyuncu as oyuncu olacak şekilde 
yazılacak ve liste müsabaka başhakemine teslim edilecektir. Diğer 2 oyuncu yedek 

oyuncu olarak belirlenecektir. Oyun başladığı zaman as oyuncular yedek oyuncular ile 

yer değiştiremez.  
4. Müsabakalar “Single Elimination” sistemine göre oynanacaktır.  

 8 ve daha az takımın katılımı ile gerçekleştirilecek müsabakalar için bir önceki 

sezonu kapsayan müsabakaları ilk 2 sırada bitiren takımlar seri başı olarak 

fikstürde yer alır. 1’inci 1 numaraya, 2’inci 8 numaraya yazılır. Diğer takımlar 
için kura çekimi yapılır.  

 9 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek müsabakalar için bir önceki sezonu 

kapsayan müsabakaları ilk 2 sırada bitiren takımlar seri başı olarak fikstürde 
yer alır. 1. 1 numaraya, 2. 8 numaraya yazılır. Diğer takımlar için kura çekimi 

yapılır. 1 numaralı takımın rakibi oynanacak ön eleme maçı ile belirlenir.  

 10 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek müsabakalar için bir önceki sezonu 

kapsayan müsabakaları ilk 3 sırada bitiren takımlar seri başı olarak yazılır. 
1’inci 1 numaraya, 2’inci 8 numaraya, 3’üncü ise kura ile 4 veya 5 numaraya 

yazılır. Diğer takımlar için kura çekimi yapılır.  

 11 ve daha fazla takımın katılımı ile gerçekleştirilecek müsabakalar için bir 
önceki sezonu kapsayan müsabakaları ilk 4 sırada bitiren takımlar seri başı 

olarak fikstürde yer alır. 1’inci 1 numaraya, 2’inci 2 numaraya, 3’üncü ve 

4’üncü kura ile 4 ve 5 yazılır. Diğer takımlar için kura çekilir.  

 
5. Müsabakalarda kadınlar 101, erkekler 301’den düşülecektir. 
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