
 

 

T.C. 
TARSUS BELEDĐYE BAŞKANLIĞI 

16. KURUMLAR ARASI FUTBOL TURNUVASI 

TÜZÜĞÜ  

1. Turnuva müsabakaları hafta içi her gün fikstürde belirtilen tarih ve saatlerde Belediye Tesisi 

içerisindeki çim sahada oynanacaktır. 

2. Turnuvaya sadece Resmi Kurum ve Dernekler katılabileceklerdir.  

3. Turnuvaya katılacak takımlarda oynayacak sporcuların doğum yılı 1979 ve öncesi olmalıdır. 

(1979 – 1984 yılları arasında doğan, kurum çalışanı olması şartıyla 1(bir) sporcu kadroya 

alınabilecektir.)  

4. Turnuvaya katılan takımlar kadrosunda en fazla 14 oyuncu bulundurabileceklerdir. Kurum 

dışından yaş sınırına uygun en fazla 3 sporcu oynatabilecektir. 

5. Turnuvaya katılacak takımların,  

• Turnuva boyunca oynatacağı 14 sporcusuna ait kimlik aslı ve fotokopisini,  

• Kurumda çalışma belgesini (Kurumda çalışanlara ait kimlik belgesi vb.. )  

• Her oyuncu için sağlık kuruluşundan alınmış sağlık raporlarını,  

• Kurum Yetkilisinin imzaladığı isim listesini (Kurum dışından olanlar bu listede KURUM 

DIŞI olarak belirtilecektir.)  

Bu evraklar 21/05/2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar belediye tesisi içinde yer alan 

Tarsus Belediyesi Halkla Đlişkiler Birimi’ne (Beyaz Ev) teslim edilecektir. 

6. Turnuvaya katılan takımlar tek tip forma, şort ve tozluk giyecek olup; müsabakalar takımların 

getireceği nizami futbol topları ile oynanacaktır. 

7. Müsabakalara takımlar biri kaleci olmak üzere toplam 7 oyuncu ile çıkacaklar ve 5 oyuncu 

değişikliği yapabileceklerdir. 

8. Maçlar 30’ar dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. 

9. Kura çekimi 22 Mayıs 2012 Salı günü Saat:10.00’da Tarsus Belediyesi Yeşil Salonunda 

yapılacaktır. 

10. Turnuva gruplar halinde puan usulü ile (galibiyet 3 puan, beraberlik 1 puan) oynanacaktır. 

11. Takımlar müsabaka saatinden en az 30 dk. Müsabaka isim listesi ile hazır bulunacaklardır. 

12. Turnuva sonunda 1. - 2. ve 3. olan takımlara ve en centilmen takıma kupa ödülü verilecektir. 

13. Müsabakalarda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayınladığı futbol oyun kuralları geçerlidir. 

14. Müsabakalarda oynayacak her sporcu için Tertip Komitesi tarafından TFF’ye başvuru 

yapılacak ve HĐF lisansı çıkartılacaktır. 

15. Turnuva tüzüğüne ve/veya Fair Play ruhuna aykırı hareket eden takım ve/veya oyuncular 

turnuvadan ihraç edilecek olup; gerekirse sonraki yıllarda yapılacak turnuvalara da 

alınmayacaktır. 

16. Turnuvaya katılan tüm takım ve sporcular Tüzüğü kabul ve gereğini taahhüt etmiş sayılacaktır. 
         

 
Turnuvaya katılan tüm takımlara başarılar dileriz. 

      
Tertip Komitesi  


