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PES 2013 TURNUVASI ŞARTNAMESİ 
 

1) Aralık ayı turnuva tarihimiz 30 Aralık Cumartesi günüdür. 

2) Turnuvaya katılım için başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Katılım formu için 

tıklayınız... 

3) Turnuvalarımız TÜGVA Bulancak vakıf binamızda düzenlenecek olup her turnuva minimum 10, 

maksimum 50 katılımcı ile sınırlıdır. 

4) Her ay düzenlenen turnuvalara katılım 50 kişi ile sınırlıdır. 

5) Derece giren ilk üçten Birinciye 20 ₺ Kırtasiye Çeki, ikinciye 15 ₺ Çiğ köfte çeki, üçüncüye 10 

₺ tatlı çeki verilecektir. 

6) Aralık ayı turnuvası 30 Aralık Cumartesi günü TÜGVA Bulancak vakıf binamızda  sabah saat 

15:00'de başlayıp o gün içerisinde bitirilip ödüller verilecektir. 

7) Her ayın Şampiyonu, ikincisi ve üçüncüsü sitemizden duyurulacaktır. 

8) Katılımcı sayısına göre 3 galibiyete ulaşılacak şekilde eleme sistemi yada gruplar halinde 

başlanacak turnuva daha sonra çapraz eşlemelerle eleme turu, çeyrek final, yarı final,3.lük maçı 

ve final şeklinde devam edecektir. 

9) Grup maçları 10 dk, eleme turu 10, final maçı 15 dakika üzerinden oynanacaktır. 

10) Her oyuncu kendi game pad'ini getirme hakkına sahiptir. Aksi halde vakıfta bulunan game 

pad'lere itiraz edilemez. 

11) Turnuvada takım seçimi serbesttir. Her maç farklı takım seçebilirsiniz. Sadece kulüp takımları 

seçilecektir. İki kullanıcıda aynı takımları seçebilir. 

12) Oyun ayarlarında sakatlık seçeneği Kapalı olacaktır. 

13) Oyun ayarlarında kondisyon seçeneği en üst seviyede olacaktır. 

14) Oyun hızı 0 (sıfır) olacaktır. İki kullanıcının anlaşması durumunda değiştirilebilir. 

15) Maç öncesi Formation süresi max.3 dk'dır. 

16) Stadyum iki kullanıcı anlaşarak belirleyebilir anlaşılamaması durumunda Konami Stadyumu 

seçilecektir. 

17) 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 yeltenen kullanıcıyı şikâyet edip maçınıza gözlemci talep edebilirsiniz. Bu durumun 

tekrarında kullanıcı hükmen yenik sayılacaktır. 

18) 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. 

19) Oyun sırasında Playstation4'te takılma veya kapanma söz konusu olursa yeni bir maç açılacak 

ve önceki maçtaki hiçbir durum geçerli olmayacaktır. 

20) Organizasyon sırasında tartışma çıkaran ,sözlü hakaret eden, kavgaya yeltenen ve turnuva 

ortamını bozan kişiler durumuna ve konumuna bakılmaksızın iki taraflı olarak diskalifiye 

edilecektir. 

21) Bütün anlaşmazlıkları turnuva yönetimi çözecektir. 

22) TÜGVA Bulancak Lise Koordinatörlüğü turnuvayı iptal etme hakkını saklı tutar. 
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