
TÜRK EĞİTİM-SEN GAZİANTEP ŞUBESİ 
 

7. GELENEKSEL“24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUPASI HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI” 

 
TERTİP HEYETİNİN BELİRLEDİĞİ TURNUVA KURALLARI 

 
1.Turnuvaya son müracaatlar 27 Eylül 2019 Cuma günü mesai saatleri içinde yapılacaktır. 

2. Kura çekimi 28 Eylül 2019 Salı günü saat 15:30 da sendikamızda yapılacaktır. 

3. Turnuva grup maçları ile başlayacak olup, her grupta 3 takım yer alacaktır. Grup 1.’leri bir üst tura çıkacaktır. 

    Grup 1.’lerinin belirlenmesinde dikkat edilecek hususlar şunlardır: 

a) Gruplarda ilk maçlar, A ve B takımları arasında oynanacaktır. 

b) İkinci müsabaka C takımı ile ilk maçın mağlubu arasında oynanacaktır. 

c) Müsabakalarda beraberlik olmayacaktır. Beraberlikle sonuçlanan müsabakalarda 18. madde geçerlidir. 

d) Grup müsabakaları sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, genel gol averajına bakılacaktır. Gol  

    averajında müsabakanın normal süresinde atılan goller geçerlidir. Maçın penaltılara kalması durumunda atılan goller  

    averajı belirlemeyecektir. Gol averajı eşitliğinde grup birincisi fair-play ile belirlenecektir. 

e) Fair-play uygulamasında önce kırmızı, sonra sarı kartlara bakılacak ve kart sayısı az olan takım bir üst tura   

    yükselecektir. Eşitlik durumunda kura çekimi ile belirlenecektir. 

f) Grup 1.’leri arasında çekilecek kura ile 2.tur maçları ve çeyrek final maçları eleme usulü yapılacaktır. Son dört  

    takım arasında play-off sistemi uygulanacaktır. Play-off sonunda puan sıralamasına göre turnuvanın 1.’si, 2.’si  

    ve 3.‘sü belirlenecektir. Puan eşitliğinde 3. Maddenin -d ve –e şıkları geçerlidir. 

4. Karşılaşmalar 25’er dakika, devre  arası 5 dakika olacaktır. 

5. Takımlar en az 7,  en fazla 11 oyuncu ile katılım gerçekleştireceklerdir. Takımlar oyun esnasında 1 kaleci 6 oyuncu ile   

    müsabakada oynayabilirler. En az 5 oyuncu ile müsabakaya çıkabilirler. 

6. Müsabakaya zamanında gelmeyen takımlar mağlup sayılacaktır. 

7. Takımlar müsabakaya başlanmadan 30 dk. önce hazır bulunacaklardır. (ısınma ve giyinme süresi.) 

8. Takımların oyuncuları müsabaka içerisinde ihraç ve çeşitli nedenlerden dolayı 4’e düşmüşse mağlup sayılacaktır.  

9. Takımlar  4 oyuncu değişikliği yapabilecek, çıkan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir. 

10. Hakemin bilgisi dahilinde kaleci oyuncu değişikliği yapılabilecektir. Ancak seri penaltılar esnasında değişiklik   

      yapılamaz. Kaleden çıkan oyuncu tekrar kaleye geçemez 

11. Kırmızı karttan dolayı ihraç edilen oyuncunun cezası takip eden bir maçtır. Ancak oyuncunun olumsuz davranışlarının  

      cezanın artmasını  gerektirebileceği hallerde Turnuva Disiplin Kurulunun kararı geçerlidir. 

12.Sporcular  sporcu sağlığına zarar verecek ayakkabılar (vidalı krampon) giymeyecektir.( halı saha ayakkabısı  

     giyecektir.) 

13.Sporcular spor kıyafetleri ile gelecekler ve  maç esnasında sendikanın vermiş olduğu idman yeleklerini giyeceklerdir. 

14.Öğretmenliğe yakışmayacak davranışlarda bulunan takımlar turnuvadan ihraç edilecektir. 

15.Turnuvanın sonuna kadar  ilk başta verilen esame listesinde değişiklik yapılmayacaktır. 

16.Kalecinin topu oyuna başlatırken, kendi ceza alanı içerisinde her türlü direk vuruş ve atışları  rakip kaleye girerse gol  

     sayılır. Aut ve santradan direk goller geçerlidir. 

17.Kaleciye ayakla yapılan pasları kaleci eliyle alamaz. Alırsa kalecinin takımının aleyhine endirek serbest vuruş verilir. 

18.Beraberlik halinde 5 penaltı atışı yapılacak. 5 penaltıdan sonra (eşitlik bozulmaması halinde) seri penaltılara  

     devam edilir. 

19.Müsabakalara itirazlar maçın bitiminden sonra 24 saat içerisinden takım sorumlusu tarafından tertip komitesine  

     yazılı olarak yapılacaktır. 

20.Turnuva esnasında görülen aksaklıklara bağlı olarak tertip komitesi yeni kurallar koyma hakkına sahiptir. 

21.Maçlarda görevli Gözlemciler, gerektiğinde kimlik kontrolü yapabilecektir. Bu konuda oyuncuların kimliklerini  

     yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

22.Müsabaklarda Uluslararası futbol oyun kuralları geçerli olacak olup, taç ve ofsayt uygulamaları yapılmayacaktır. 

23.Müsabakalar takımlar ve maç sayıları dikkate alınarak gerektiğinde Resmi futbol hakemleri tarafından  

     yönetilebilecektir. 

24.Takımlar, futbolcularına ait esame listesini ve varsa transfer oyuncunun görev yeri belgesini Türk   

      Eğitim-Sen Gaziantep Şubesi’ne belirtilen müracaat tarihine kadar teslim edeceklerdir.  

EK 1.MADDE: Saha içindeki oyunculardan kaleci-oyuncu değişikliği bir defaya mahsus oyuncu değişikliğinden 

sayılmayacaktır. Daha sonraki kaleci-oyunu değişiklikleri bir oyuncu değişikliği sayılacaktır. (Turnuva Tertip Heyeti)  

EK  2.MADDE: Play-Off maçlarında takımların derecelerinin belirlenmesinde ikili avaraja bakılacaktır.                                             

      

TURNUVAYA KATILAN BÜTÜN TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

                                              TURNUVA TERTİP HEYETİ 


