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HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI TEKNİK KURALLAR
1. 2021 – 2022 Eğitim – Öğretim yılı Halı Saha Futbol Turnuvası Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul ve
Meslek Yüksekokulları öğrencileri arasında gerçekleştirilecektir. Fakülte, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarının çıkartacağı takım sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

FAKÜLTELER
Diş Hekimliği Fakültesi

TAKIM SAYISI
1

Eczacılık Fakültesi

1

Güzel Sanatlar Tasarım ve
Mimarlık
Hukuk Fakültesi

1

İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler
Fakültesi
İletişim Fakültesi

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mühendislik Ve Doğa Bilimleri
Fakültesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Tıp Fakültesi

1

YÜKSEKOKULLAR
Adalet Meslek
Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Yabancı Diller
Yüksekokulu

TAKIM SAYISI
1
2
2
1

1
1
1
1
1
10

6

*Takımların oluşturulmasında Dekan/Müdürlüklerin görevlendirdiği akademisyenler sorumludur.

2. Turnuvamızın amacı üniversitemiz öğrencileri arasında tanışma, dostluk, dayanışma ve kaynaşmayı
sağlamaktır.
3. Takımlar, müsabaka listesini doldurarak müsabaka başlama saatinden 25 dakika öncesine kadar saha
gözlemcisine esame listesini teslim edecektir. Müsabaka başlama saatinde oyun alanına çıkmayan veya
6 sporcudan az oyuncu ile sahaya çıkan takımlar hükmen mağlup sayılır. Müsabakada kart görerek
oyundan çıkan sporculardan dolayı oyun alanında 6 kişiden az oyuncu kalır ise takım hükmen mağlup
sayılır.
4. Müsabakalar Ankara Medipol Üniversitesi Anafartalar Kampüsü Futbol Sahasında oynanacaktır.
5. Başvuru Belgesinde sporcu sayısı en fazla 18 kişiden oluşacaktır. (Sonradan oyuncu eklemesi
kesinlikle yapılmayacaktır.)
6. Müsabakalar oyun alanında 9 X 9 futbolcu ile oynanacaktır. Takımlar müsabaka içerisinde 1 kaleci +
8 saha oyuncusundan oluşacaktır, 3 saha oyuncusu + 1 Kaleci toplam 4 oyuncu değişikliği
yapabilecektir. Müsabaka oyun alanından çıkan/atılan oyuncu tekrar oyuna giremez. (Elenen takım
oyuncusu turnuvaya devam eden başka bir takımda tekrar oynayamaz.).
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7. Müsabakalar halı saha ayakkabısı veya suni çim sahaya uygun krampon ile oynanacaktır. Takımların
branşa uygun kıyafet ve malzeme kullanması gerekmektedir. Sporcular kolye, yüzük, saat vb. tehlikeli
takı ve aksesuarlar ile sahaya çıkmayacaktır. ( Tekmelik kullanımı sporcuların kendi sağlığı açısından
faydalı olacaktır.)
8. Her Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının takım sorumlusu( Öğretim Elemanı/Üyesi)
bulundurması gerekmektedir. Takım sorumlusu (Öğretim elemanı/Üyesi) müsabaka boyunca
takımlarının başında bulunacaklardır.

9. Kendi fakülte veya yüksekokulunda takımı olan sporcular başka fakülte veya
yüksekokul takımında turnuvaya katılamaz .

10. Futbolcunun bir müsabakada herhangi bir nedenle doğrudan kırmızı kart görmesi halinde
oyuncu cezalı durumda olacağından dolayı iki, çift sarıdan kırmızı gören oyuncu tek maç ceza alır.
Cezalı oyuncuyu bir sonraki müsabakada oynatan takım ile liste haricinde, mezun, üniversitemiz ile
bağlantısı olmayan ve teknik kurallarda belirtilmeyen oyuncuyu oynatan takımlar da hükmen
mağlup sayılacaktır. (Hükmen Sonucu: 3- 0 karşı takımın lehine yazılır)

11. Antrenör, İdareci, Oyuncu ve Seyircilerden topluca veya ferdi olarak sportmenlik dışı
hareketlerde bulunulması halinde idari soruşturma açılması için Spor Faaliyet Kurulu gerekli işlemleri
yapacaktır.
12. Grup müsabakalarında puanlama sistemi olacaktır. Yarıfinal ve Final Müsabakalarında takımların
skor eşitliği durumunda; Uzatma dakikaları oynatılmayacak olup, 5’er penaltı atışı yapılacak, eşitliğin
tekrar bozulmaması halinde seri penaltı atışlarına geçilecektir.
13. Final müsabakası hariç tüm müsabakalar 25 dakikadan 2 devre oynanacaktır. Devre arası mola
süresi 10 dakika olacaktır.
14. Final müsabakası 30 dakikadan 2 devre üzerinden oynanacaktır. Devre arası mola süresi 15 dakika
olacaktır.
15. Müsabakalarda, ofsayt kuralı ve taç atışı uygulanmayacak olup kalecilere geri pas kuralı, ve köşe
vuruşu (korner) kuralı uygulaması yapılacaktır.
16. Müsabaka içinde hakemin verdiği kararlar değişmez, takdir hakkı hakeme aittir. Ertelemeyi
gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.

17. İki takımın formasının aynı olması durumunda, kura atışı ile antrenman yeleğini giyecek takım
belirlenir.
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18. Spor Faaliyet Kurulu, hakem, saha gözlemcisi veya saha görevlisi raporuna göre takımların maça
çıkmama, müsabakadaki tutumu, hakemlere ve rakiplere karşı olan davranışları karşısında hükmen
mağlup sayma ve turnuvadan ihraç etme konusunda tam yetkiye sahiptir.
19. Müsabakalarda, belirtilen teknik kuralların dışındaki anlaşmazlık durumunda Türkiye Futbol
Federasyonu Futbol Oyun Kuralları geçerli olacaktır.
20. Doğabilecek her türlü anlaşmazlıklar için Spor Faaliyet Kurulunun aldığı kararlar geçerli sayılacaktır.
21. Sağlık Raporu beyan edilmesi zorunludur. Sağlık Raporu olmayan oyuncular müsabakalarda
oynatılmayacaktır.
22. Müsabaka sonrası yapılacak itirazlar müsabaka saati itibariyle en geç 24 saat içerisinde Sağlık Kültür
ve Spor Dairesi Başkanlığına yazılı olarak bildirilecektir.
23. Müsabakadan, şiddetli hareket, saldırgan, aşağılayıcı ve küfürlü hareketlerde bulunarak ihraç edilen
ve bu durum hakem ve gözlemci raporlarıyla belirlenen oyuncular müsabaka süresince oynayamazlar
ve bu oyuncular ceza kuruluna sevk edilirler. Bir oyuncu müsabakada faullü oyun, kontrolsüz müdahale
ve bu şekilde bariz gol atma şansının engellenmesi nedeniyle ihraç edilirlerse 2 maç, çift sarı kart
nedeniyle oyundan ihraç edilirse 1 maç oynamama cezası alır. İhraç edilen oyuncuların durumları tertip
komitesi tarafından, takım sorumlularına yazılı olarak tebliğ edilir.

24. *Turnuvaya katılan tüm takımlar bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Turnuva
süresince, yazılı maddelerde belirtilmeyen hususlara rastlanılması veya tereddüde düşülmesi
halinde, konuyla ilgili Spor Faaliyet Kurulu karar verecektir.
25) Tek devreli lig usulüne göre oynanan müsabakalarda:
a) Galip takımlara 3, berabere kalan takımlara 1, mağlup takımlara 0 puan verilir.
b) Müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım grup birincisi olur, diğer takımlar puanlarına göre sıralanır.
c) Puanların eşitliği halinde kendi aralarındaki oynadıkları puan üstünlüğüne bakılır.
d) Kendi aralarındaki müsabakalarında daha fazla puan almış olan takım üstün sayılır.
e) Kendi aralarındaki müsabakalarda da puan eşitliği varsa, bu kez kendi aralarında oynanan müsabakalardaki gol averajına
bakılır. Kendi aralarındaki müsabakalarda gol averajı daha iyi olan takım üstün sayılır.
f) Kendi aralarındaki müsabakalarda ki puan ve averaj eşitliği devam ediyorsa, genel gol averajı daha iyi olan takım üstün
sayılır.
g) Bu şartlarda da eşitlik devam ederse, daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.

‘EN ÖNEMLİSİ KAZANMAK DEĞİL, KATILMAKTIR.’

Sayfa | 3

