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1. Turnuvaya 06/12/2012 tarihli, 28489 sayılı resmi gazete ile yayınlanan, 12/11/2012 tarihli 6360 Sayılı Kanun 

ile Tarsus’un mülki sınırları içerisinde yer alan köylerin tüzel kişiliği kaldırılmış, mahalle olarak anılmaya 

başlayan, ancak kanun öncesi köy tüzel kiĢiliği olan mahalleler katılabilecektir.   

2. Turnuvaya katılacak takımlar en geç 07 Mayıs 2014 tarihi mesai bitimine kadar Tozkoparan Zahit Mah. 

Kasım Gülek Bulvarı Belediye Tesisi Beyaz Ev’e istenilen evraklarla birlikte müracaat edeceklerdir. 

Evraklarında eksiklik olan takımlar kura çekimine kesinlikle dâhil edilmeyeceklerdir. 

3. Turnuvaya katılacak takımların evraklarını Muhtar onaylayacak olup; turnuvaya katılmalarında hiçbir sakınca 

olmadığına dair Muhtar imzalı yazı ile müracaat edilecektir. 

4. Takımlar kadrolarında en fazla 20 oyuncu bulundurabileceklerdir. Her sporcu için 1 adet fotoğraf, 1 adet nüfus 

cüzdanı fotokopisi ve sporcuya ait sağlık raporu müracaat dosyasında mutlaka olacaktır. 18 yaşından küçük 

(1997 ve sonrası doğmuş olanlar) oyuncular için Veli Ġzin Kağıdı alınacaktır. 

5. Takımlar 20 kişilik kadrolarında, köy dışından en fazla 5 oyuncu bulundurabilecekledir. 07 Mayıs 2014 

tarihinden sonra 20 kişilik kadro listelerinde mazereti ne olursa olsun değişiklik yapılmayacaktır.  

6. Müsabakalarda Türkiye Futbol Federasyonunun liglerde uyguladığı futbol oyun kuralları geçerli olacaktır. 

Müsabakaları Mersin İHK tarafından görevlendirilecek, TFF Lisanslı Faal Futbol Hakemleri yönetecektir. 

7. Müsabakalar gruplar halinde, puan usulü ile oynanacak olup; müsabakanın galibi 3 puan alacak, beraberlik 

halinde takımlar 1’er puan alacak ve mağlup olan takım ise o maçı puansız tamamlayacaktır. Grup maçları 

sonrasındaki müsabakalar, grubunda 1. ve 2. olan takımların katılımıyla ve eleme usulü ile oynanacaktır. 

8. Grup maçları sonunda aynı grupta yer alan takımların; 

a. Puanları eşit olduğu takdirde gol averajına bakılmaksızın kendi aralarında oynanan maçta galip gelmiş 

olan takım bir üst tura yükselecektir. 

b. Grup maçı berabere sonuçlanmış ise eşitliğin söz konusu olduğu takımların kendi aralarında 

oynayacakları ekstra maç ile bir üst tura yükselecek takım belirlenecektir.  

c. Aynı grupta eleme turuna çıkmak için mücadele eden üç takımın puan eşitliği durumunda; puanı eşit 

olan üç takım arasında puan ve averaj sıralaması yapılacaktır. Puan eşitliği durumunda üç takımın kendi 

arasında oynadığı maçların puan ve gol averajı sıralamasına göre en fazla puan toplayan ve/veya en iyi 

averaja sahip olan bir üst tura çıkacaktır. Üç takımın ve/veya iki takımın puan ve gol averajının eşitliği 

durumunda ekstra maçlarla bir üst tura çıkacak takımlar belirlenecektir.  

9. Takımlar müsabakaya çıkarken kendi oyuncularının kimliklerinin aslını tertip komitesi temsilcisine teslim 

edecek müsabaka sonunda geri alabilecektir. Müsabaka öncesinde rakibin kimliklerini kontrol etmek suretiyle, 

rakip oyuncu listesinin arkasına “itirazımız vardır/yoktur” ibaresini takım yöneticisi yazarak imzalamak 

zorundadır. İk 11’de yer alan oyuncuya İtirazı var ise listenin arkasında gerekçesiyle belirtecek, yedek olup 

sonradan oyuna giren oyuncu için itirazını sözlü olarak müsabakada görevli hakemlere ve/veya Tertip 

Komitesi temsilcisine bildirerek oyuncunun fotoğrafının çekilmesini sağlayacak ve ilk mesai günü içerisinde 

yazılı ve kanıt olacak fotoğrafla birlikte Tertip Komitesine teslim edecektir. Müsabaka bitiminden sonra 

fotoğraf çekilemeyeceği için yapılacak itiraz kabul olmayacaktır. 

10. Her takım turnuvada kendine ait tek tip forma, şort ve tozluk giyeceklerdir. Müsabaka boyunca tekmelik 

takmak zorunludur. Forma renkleri müracaat dosyasında mutlaka belirtilecektir.  

11. Grup müsabakaları 35’er dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Eleme müsabakalarında ise oyun süresi aynı 

olup, müsabaka sonunda beraberlik söz konusu ise direk seri penaltı atışlarına geçilerek tur atlayan takım 

belirlenecektir. Hakemin saatine göre müsabaka başlama saatinin 15 dk. öncesinde takımların oyuncu listeleri 

sorumlu yönetici yada antrenörleri tarafından müsabakanın hakemlerine teslim edilecektir. Hakemin saatine 

göre müsabaka başlama saatinde sahada hazır olmayan takımlar en fazla 10 dk. beklenecektir. Müsabaka 

hakemin saatine göre 10 dk.lık gecikme ile başlayabilecektir. Aksi durumda müsabaka oynanmayacak olup; 

geç gelen veya gelmeyen takım hükmen mağlup sayılacaktır. 
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12. Müsabakalar hafta içi Çarşamba günü ve hafta sonu olmak üzere fikstürde belirtilecek olan sahada ve saatte 

oynanacaktır. Gerektiğinde Tertip Komitesi kararı ile müsabaka günleri önceden takımlara bilgi verilmek 

suretiyle değiştirilebilecektir.  

13. Takımlar müsabakaya gelirken yanlarında 2 adet nizami özelliklere sahip futbol topu (maç topu) getirmek 

zorundadır. 

14. Turnuvaya müracaat edip, fikstürde belirtilen tarih ve saatte müsabakaya mazeretsiz gelmeyen takımlar ile 

disiplinsiz davranışlar sergileyen takım ya da oyuncular, yöneticiler veya antrenörler de tertip komitesi 

tarafından cezalandırılacak olup; gerekirse turnuvadan ihraç edilecek ve disiplinsiz davranışa göre sonraki yıl 

ya da yıllarda yapılacak turnuvaya alınmayacaklardır. 

15. Turnuva sonunda dereceye giren;  

 Şampiyon takıma kupa, madalya ve 2.500,00 TL para ödülü;  

 2. olan takıma kupa, madalya ve 2.000,00 TL para ödülü; 

 3. olan takıma kupa, madalya ve 1.500,00 TL para ödülü; 

 Centilmen Takıma ise kupa ve 1.000,00 TL para ödülü; 

verilecektir. 

16. Müsabakalarda oyuncu veya seyirciden dolayı meydana gelebilecek her türlü çirkin ve centilmenlik dışı 

davranışlardan takım yöneticileri sorumlu tutulacaktır.  Emniyet tarafından haklarında yasal iĢlem 

başlatılacaktır. 

17. Grup maçlarında aynı grupta yer alan ve eleme müsabakalarında ise eleme müsabakaları oynayan takımların 

itirazı halinde, 20 kişilik kadroda ismi olamayan (sahte oyuncu) oynattığı tespit edildiğinde o takım 

turnuvadan ihraç edilecektir. 

18. 2 yıl üst üste müsabakalarda hükmen mağlubiyet alan takımlar 3. yıl yapılacak turnuvaya alınmayacaklardır. 

19. Oyun alanında bulunan malzemelere ve tüm takımların kullandığı soyunma odalarına veya tesise zarar veren 

takımlar verdiği zararları karşılamak zorundadırlar.  

20. Takımlar müsabaka esnasında eşyaları ile ilgili tedbirleri kendileri alacak olup; soyunma odalarında kayıp olan 

her türlü eşyadan kendileri sorumludur. 

21. Müsabaka sırasında kulübede, 7 adet yedek oyuncu dışında varsa Muhtar, Sorumlu Yönetici ve Antrenör 

olmak üzere en fazla 3 sivil ve 7 yedek oyuncu toplam 10 kişi bulunacaktır. Yedek oyuncular sporcu kıyafeti 

ile (forma, şort, tozluk ve spor ayakkabı) oturacaklardır. Sorumlu yönetici ve antrenöre turnuva boyunca 

kullanılacak yaka kartı verilecektir. Sorumlu Yönetici ve Antrenörler turnuvaya katılan takımlardan sadece bir 

tanesinde görev alabileceklerdir. 

22. Takımlar müsabakaya gelirken oynayacak oyuncuların nüfus cüzdanlarını getirmek zorundadırlar. Aksi halde 

oyuncu o müsabakada oynatılmayacaktır.  

23. İstenilen evraklarda yanlış veya sahte beyanda bulunan takım turnuvadan ihraç edilecek olup; konu hakkında 

suç duyurusu yapılacaktır.  

24. TURNUVAYA KATILAN TÜM TAKIMLAR, BU TÜZÜĞÜ KABUL VE TAAHHÜT ETMĠġ 

SAYILACAKLARDIR. 

 

NOT: Evraklarını tam olarak teslim eden takımların Muhtar, Sorumlu Yönetici veya Antrenörlerinin 

katılımıyla,  09 Mayıs 2014 Cuma günü saat 10.00’da, Tozkoparan Zahit Mah. Kasım Gülek Bulvarı 

Belediye Tesisi Toplantı salonunda (Yeşil Salon) kura çekimi yapılacaktır. Turnuvaya katılan tüm takımlar 

davetlidir.  

           

Ali BAGRIK 

          Belediye Başkan Yard. 

Tertip Komitesi Bşk.  


