
İSTANBUL GENÇLİK OYUNLARI BİLİM VE TEKNOLOJİ BRANŞI 

NBA 2K22 TURNUVASI - ORTAOKUL 

 

YARIŞMA BAŞLAMA TARİHİ: 12 ARALIK 2022 PAZARTESİ SAAT 09.30    

YARIŞMA SON KAYIT TARİHİ: 30 KASIM 2022 ÇARŞAMBA 

YARIŞMA KONTENJANI: 2000 Oyuncu 

YARIŞMA YERİ: Sizler için hazırlanan alanda ve cihazlarda turnuva gerçekleşecektir. 

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 katılımcı oyuncunun okulundan bir danışman öğretmeni bulunmak zorundadır. 

3. Yarışmacıların belirlenen tarih de yarışma alanında bulunmak zorundadır. 

4. Maç esnasında maçı etkileyen durumlar hakemlere bildirilir, teknik duraklatmalar hakem 

kararı ile gerçekleştirilir.  

 



 

ÖZEL KOŞULLAR: 

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

yarışmaya katılımcıların sağlık durumlarına göre değişiklik gösterebilir. 

TURNUVAYA KATILIM: 

 Turnuvaya katılım sayfasına https://istanbulgenclikoyunlari.com/ 

adresinde Bilim ve Teknoloji kategorisinden gerçekleştirebilirsiniz. 

TURNUVA KURALLARI: 

Oyun ayarları şu şekilde olacaktır. 
1.Her oyunda aşağıdaki ayarlar uygulanacaktır: 
a. Çeyrek Süre: 3 dakika 
b. Beceri Seviyesi: All-Star 
c. Arena: Ev Sahibi Takım 
d. Oyun kaydırıcıları değiştirilemez 
e. Oyuncu yorgunluğu ve yaralanmaları açık olarak ayarlanacak 
f. Diğer tüm ayarlar varsayılan olarak kalacaktır 
 
2. Oyuncular arasındaki herhangi bir anlaşmaya bakılmaksızın, Rock Esports personeli tarafından 
değişiklik yapılmadığı sürece oyunlar yukarıdaki kurallara göre oynanacaktır. 
 
3. Katılımcılar mevcut herhangi bir NBA Takımı ile oynayabilir. All-Star, Legend veya Modifiye 
Takımlar kullanılamaz. 
 
4. Her oyuncu kendi game pad'ini getirme hakkına sahiptir. Aksi halde organizasyondaki game  
pad'lere itiraz edilemez. 
 
5. 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. 
 
6.Molalar ve taktik değişiklikler sadece oyunlarda sadece mola olduğunda veya top temas halinde 
veya oyun dışındaysa yapılacaktır... Bu çerçevelerin dışında herhangi bir mola diskalifiye ile 
cezalandırılacaktır. 
 
7. Bütün anlaşmazlıkları turnuva yönetimi çözecektir. 
 
8. Oyun İçi Davranış 
8.1. Sportmenlik 

1. Oyuncuların kendi takma isimleri ve takım isimleri siyasi, ırkçı, dini, cinsiyetçi ve nefret 

söylemi içeremez. 

2. Yazılı ya da sesli olarak flood, spam yapmak yasaktır. 

3. Yarışma içerisinde centilmenliğe aykırı davranışlarda bulunan yarışmacılar öncelikle uyarılır, 

davranışında ısrar eden yarışmacı yarışmadan diskalifiye edilir. 

4. Yarışmacılar, yarışma esnasında görevlilerin verdiği direktiflere uymak zorundadırlar. 

 

https://istanbulgenclikoyunlari.com/

