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AMAÇ 

Bu turnuvanın amacı; 

1- Toplum içerisinde sportif etkinliklerle dayanışmayı güçlendirmek. 

2- Mevcut  sevgi ve saygı bağlarını  pekiştirmek. 

3- Birbirleri ile tanışıp sağlıklı iletişim kurmalarını  sağlamak. 

Turnuva Kuralları: 

Başvuru Şartları: 

*Turnuvaya Katılacak takımlar ve oyuncuları için istenen belgeler “Başvuru Dilekçesi 

Formunda” belirtilmiştir.Başvuru yapan takımların turnuvaya kabul işlemleri hususunda tertip 

komitesi tek yetkili organdır.Takımların turnuvaya kabul edilip edilmemeleri hususunda 

verecekleri karar kesindir. 

*Turnuvaya katılacak olan takımların oyuncuları için yaş sınırlaması yoktur.  

*TURNUVAYA SADECE KAYMAKAMLIĞA BAĞLI VEYA İLGİLİ KAMU 

KURUMLARININ ÇALIŞANLARI KATILABİLİR. 

 

 

*Kura çekimi, karşılaşmaların sonuçları, puan durumları, tertip komitesi kararları ve diğer 

turnuva ile ilgili her türlü bilgi ve duyuru Kozluk Kaymakamlığının resmi web  yada sosyal 

medya hesabından yayınlanacaktır. 

*Karşılaşmaların hakemleri ve saha komiserleri Tertip Komitesi tarafından belirlenir ve atanır. 

TERTİP KOMİTESİ 

1-Bışar Okur- 

2-Sinan AKICI-  

3-Ayhan ARSLAN 

4-Ömer DURMAZ 

5- Bengin EKİN 

 

TURNUVA KURALLARI 

* SARIDAN ÇIKAN KIRMIZI KART SONUCUNDA OYUNCU 1 MAÇ CEZA ALIR. DİREKT 

KIRMIZI KART HALİNDE OYUNCU 2 MAÇ CEZA ALIR. 
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* SAHA İÇİNDE VE SAHA DIŞINDA OLAY ÇIKARAN KİŞİ VE KİŞİLER TURNUVADAN MEN 

EDİLİR (BİR TAKIM İÇERİSİNDE 1 DEN FAZLA KİŞİ OLAYA KARIŞMASI DURUMDA 

TAKIM TURNUVADAN MEN EDİLİR.) 

*TERTİP KOMİTESİ KARARI DURUMA BAĞLI OLARAK ESNETEBİLİR… 

 

* Takımlar en az 7 kişiden oluşur. Bir oyuncu sadece bir takımda oynayabilir, başka takımda 

oynayamaz. Her takım 1 kaleci 6 oyuncu ile oyuna başlar ve bir orta hakemin yönetiminde maç 

oynanır. 

 * Maçına eksik oyuncu ile gelen takım en az 1 kaleci 4 oyuncu ile oyuna başlayabilir. Daha azı 

halinde, hiç gelmemesi durumunda ve maç başlama saatinden 10 dakika geç gelmesi durumunda 

karşılaşma hakem tarafından tatil edilir ve o takım 3-0 hükmen yenik sayılır. Ayrıca maç içinde 

bir takımın 3 kırmızı kart görüp 4 kişi kalması halinde o takım o anda galip bile olsa 3-0 

hükmen yenik sayılır, rakip galipse o anki skor geçerli sayılır. 

 

*Karşılaşan takımların oyuncuları, takım listelerine göre saha komiseri tarafından kontrol edilir, 

takım sorumluları tarafından oyunculara itiraz gelmesi durumunda saha komiseri kimlik kontrolü 

isteyebilir, uygunsa hakem karşılaşmayı başlatır. Oyuncu değişiklikleri de saha komiseri 

tarafından listelere uygun olarak yapılır. Karşılaşma başladıktan sonra takım listelerine yapılan 

itiraz sonucu maç tatil edilmez, oynanır, karşılaşma sonunda hakem raporuna bu itirazı belirtir, 

ya da karşılaşma bittikten sonra yapılacak listelere itirazlar tertip komitesi tarafından karara 

bağlanır.  Listelere aykırı oyuncu oynatan takım o karşılaşma için 3-0 hükmen yenik sayılır.  

*Takım listesi ile birlikte takım oyuncularına ait görev yeri belgesi de eklenecektir. 

 

*Takımlar maç saatinden en az 5 dakika önce sahada hazır bulunacaktır.  

 

*Maçtan sonra yapılacak yazılı itirazlar ise en geç 24 saat içerisinde tertip komitesine 

ulaştırılmak zorundadır. Bunun haricindeki itirazlar değerlendirme dışında bırakılacaktır. İtirazlar 

en kısa sürede tertip komitesi tarafından değerlendirilerek yazılı olarak ilgili takıma iletilir.  

  

*Karşılaşmalar oluşturulacak gruplara göre oynanır. Grup maçları sonunda puan sıralamasında 

grupların 1. ve 2. Takımları bir üst tura çıkar. Puanlarda eşitlik olması durumunda 1. ve 2. takımı 

belirlemek için “İKİLİ AVERAJA ” bakılır. Eşitlik yine bozulmazsa takımların GENEL 

AVERAJINA BAKILIR. 

 

 

   

Oyun Kuralları: 
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*Maçlara krampon, kolye, yüzük ve saat vb. tehlikeli aksesuarla çıkılamaz. Ayrıca pantolon 

gömlek gibi giysilerle oynanamaz ayrıca siyasi ,dini,sosyal v.b içeriklerde propaganda amacı 

taşıyan bayrak flama forma gibi ürünlerin kullanılması  yasaktır.Müsabakalar her türlü  

normal spor kıyafetleri halı saha ayakkabısı ile oynanabilir. Forma renklerinin benzer olması 

durumunda hangi takımın bip giyeceğine hakem karar verir. 

 

*Her takım 3 oyuncu değiştirebilir, oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez. Kaptanlar 

arasında kura atışı ile top ve alan seçilir oynanacak futbol topunun seçimini hakem yapar. 

 

*Turnuva maçları 2 x 25 dakika oynanır, devre arası dinlenme süresi 5 dakikadan fazla olamaz.   

 GERİ PAS YOKTUR (KALECİ KENDİ TAKIM ARKADAŞINDAN AYAKLA VE İSTEYEREK 

GELEN TOPU ELLE TUTAMAZ) 

*CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ MAÇLAR OYNANMAYACAKTIR. 

 

Ancak:  

 .Serbest vuruşlarda baraj mesafesi, 4 (DÖRT) normal adım mesafesidir.  

.Ofsayt kuralları uygulanmayacaktır. 

.Aut atışlarını kullanmak zorunludur. Direk yapılan aut atışında hiç kimseye değmeden kaleye 

giren top GOL SAYILIR. 

 

* Maçı yöneten hakemin sakatlanması veya kendisinin devam etmek istememesi gibi hallerde 

tertip komitesi hakemi maçın herhangi bir bölümünde değiştirmeye yetkilidir. 

 

*Oyun kurallarından ihraç cezası alan 1 maç oynayamaz. İhraç cezasının sebebi hakem 

raporuna göre şiddetli hareket, küfür ve saldırı gibi nedenlerden olursa bu oyuncuların 

durumları tertip komitesi tarafından belirlenir.  

*Maçlarda galibiyete 3, beraberliğe 1, mağlubiyete ise 0 puan uygulanır.  

*Guruplarında 1. ve 2. sıralarda yer alan takımlar bir üst tura yükselirler. Bir üst tur maçlarda yer 

alan takımlar; Maçlarını eleme usulüne göre oynarlar. Maçların berabere bitmesi durumunda üst 

tura geçecek takım müsabakadan hemen sonra seri şekilde yapılacak 5' er penaltı sonucunda 

belirlenir. Penaltı atışları eşitlik bozulana kadar devam eder. 

*Turnuva sonunda dereceye giren ilk üç takıma kupa verilecektir.  

 

*Burada yazılı olmayan kurallar haricinde çıkacak her hangi bir anlaşmazlık halinde verilecek 

yazılı dilekçeye istinaden veya resen Tertip Komitesi yetkilidir.  
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*TURNUVAYA KATILIM ÜCRETSİZ OLUP TAKIMLAR HALI SAHA ÜCRETİ 

ÖDEMEYECEKTİR. 

 

 

TERTİP KOMİTESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ 

• 1-Bışar Okur- 0546 544 64 66 

• 2-Sinan AKICI- 0546 216 06 84 

• 3-Ayhan ARSLAN – 0545 738 23 02 

• 4-Ömer DURMAZ – 0542 352 13 21 

• 5- Bengin EKİN – 0544 283 4398 

TURNUVAYA KATILIM TARİHLER 

➢ BAŞLANGIÇ TARİHİ: 01  MAYIS 2019 

➢ BİTİŞ TARİHİ             : 6 MAYIS 2019 SAAT 17:00  

• KURA ÇEKİMİ TAKIM KAPTANLARININ KATILIMIYLA 6 MAYIS 2019 SAAT: 

18:00 DA KOZLUK ÜÇLER HALI SAHADA YAPILACAKTIR.  

 

• Turnuva İle İlgili Sorularınız için; 

• 1-Bışar Okur- 0546 544 64 66 

• 2-Sinan AKICI- 0546 216 06 84 

EVRAK TESLİMİ ve İLETİŞİM:  

• 1-Bışar Okur- 0546 544 64 66 

• 2-Sinan AKICI- 0546 216 06 84 
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TAKIM LİSTESİ 

SN OYUNCUNUN ADI-SOYADI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

                                   

                                                                                                                         

Unvan Ad Soyad İmza 

Takım Kaptanı   

Takım Yöneticisi   

 

NOT :TAKIMIN BÜTÜN SORUMLULUĞU TAKIM YÖNETİCİSİNE AİTTİR. İŞ BU 

TUTANAK TAKIM YÖNETİCİSİ TARAFINDAN İMZA ALTINA   ALINMIŞTIR. 

 

Takım yöneticisinin  

Adı-Soyadı : 

İmza: 
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                                                                                2019 

 

SPORCU SAĞLIK BEYANI (TAAHHÜTNAME) 

 

SPORCU KİMLİK BİLGİLERİ 

 

Adı Soyadı: 

TC.Kimlik No: 

Doğum Tarihi: 

 

 

       Yukarıdaki verdiğim bilgileri doğrulayarak, futbol turnuvasına katılmamda ve spor 

yapmamda sağlık yönünden herhangi bir sakınca yoktur. Meydana gelebilecek her türlü 

sağlık problemimde ve oluşabilecek kazalarda mesuliyetin tarafıma ait olduğunu beyan 

ederim. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         …/…/2019 

 

                                                                                                                              Adı Soyadı İmza: 

 


