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BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ 3. GENÇLİK OYUNLARI PES TURNUVASI  

 

YARIŞMA TARİHİ: 

24-28 Şubat 2020 

YARIŞMANIN KONUSU: 

Yarışmacı maçlarda takımı ile rakip takımları yenerek şampiyon olmak. 

YARIŞMANIN AMACI: 

• Yarışmacılar arasında sportmenlik duygusunu geliştirmek. 

• Öğrencinin hızlı ve pratik düşünmesini sağlamak. 

• Yarışma esnasında heyecanlı anlarda soğuk kanlı kararlar vermeyi öğretmek. 

• Öğrencinin her zaman ileriyi düşünerek strateji geliştirmesini sağlamak. 

• Yarışmalar da görev ve sorumluluk bilinçlerinin gelişmesini sağlamak. 

• Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak. 

GENEL KOŞULLAR: 

1. Yarışma Single player halinde olacağından bireysel katılım sağlanacaktır.  

2. Her katılımcının okulundan bir danışman öğretmeni bulunmak zorundadır. 

3. Yarışmacıların belirlenen tarih de yarışma alanında bulunmak zorundadır.  

4. Yarışma ile ilgili her tür konu yarışma sonrası hakeme bildirilir. Yarışma sırasında yarışmaya 

müdahale edilemez.  

ÖZEL KOŞULLAR: 

1. Yarışma tarihi ve kurallar; yarışmanın düzenleneceği alan, donanım, hava şartları ve 

yarışmaya katılımcıların sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebilir. 
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TURNUVAYA KATILIM: 

1. Başakşehir ilçesi içerisinde ki okul öğrencilerini kapsamaktadır. 

2. Turnuvaya katılım sayfasına http://www.sporparklari.com/ 

adresinde Bilim ve Teknoloji kategorisinden veya yan taraftaki qr 

kodu tarayarak ulaşabilirsiniz. 

 

TURNUVA KURALLARI: 

1. Pes turnuvası offline dostluk maçı formatında oynanacaktır. 

2. Turnuvada kulüp takımları seçilecek olup, ülke takımları seçmek yasaktır. Her maç farklı 
takımları seçebilir, iki oyuncuda aynı takımları seçme hakkına sahiptir. 

3. Her oyuncu kendi game pad'ini getirme hakkına sahiptir. Aksi halde organizasyondaki game 
pad'lere itiraz edilemez. 

4. Maç öncesi Formation süresi max.2 dk'dır. Maç süresi 10 dk’dır 
5. Oyun ayarlarında sakatlık seçeneği Kapalı olacaktır. 
6. Stadyum iki kullanıcı anlaşarak belirleyebilir anlaşılamaması durumunda rastgele seçilecektir. 
7. Kamera seçeneği Geniş olacaktır. İki kullanıcının anlaşması durumunda değiştirilebilir. 
8. Ekranda radar olacak ve altta yer alacaktır ama iki kullanıcı anlaşması durumunda 

değiştirilebilir. Radar dışında kalan name plate, skor ve süre kaldırılamaz. 
9. Maç içerisinde futbol ahlaki kurallarına göre oyun oynanılması gerekmektedir. Bunun dışında 

vakit geçirmeye yönelik top çevirme, oyun açıklarını suistimal etmek yasaktır. Bu tarz bir 
duruma yeltenildiğinde itiraz edip maçınıza gözlemci talep edebilirsiniz. Bu durumun 
tekrarında kullanıcı hükmen yenik sayılacaktır. 

10. Oyun sırasında sadece oyun durduğunda; Korner, Taç, Aut, Faul atışı vb. durumlarda Start 
tuşuna basılarak işlemler yapılabilir. Bu kurala uymayıp top hareket halindeyken oyunu 
durduran uyarılacak, tekrarı halinde hükmen yenik sayılacaktır. 

11. Bütün anlaşmazlıkları turnuva yönetimi çözecektir. 
 

http://www.sporparklari.com/

