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1- Turnuvaya katılacak takımlar en son 11 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar 

Toroslar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

Turnuvaya katılacak takımlar kurumlarından onaylı liste getireceklerdir. 

2- Takımlar kadrolarında en fazla 25 kişi yazabilecektir. Kurumlar her sporcu için 1 adet 

Nüfus cüzdanı fotokopisi,1 adet fotoğraf, sağlık raporu ( sağlık raporu kişinin yazılı  

kendi beyanı da kabul edilmektedir.) ve kurum kimlik fotokopisini kura çekiminin 

yapılacağı gün kararlaştırılacak tarihte teslim edecektir. Listede taşeron firma 

çalışanları belirtilecektir. Ayrıca turnuvaya katılan takımlar personeli olduğu 

kurumdan resmi imzalı belge getireceklerdir.(takım listesini de içeren onaylı resmi 

yazı) 

3- Listedeki oyuncuların T.C. kimlik numaraları, kurum sicil veya SGK numaraları 

belirtilecektir. 

4- Kurumlar tarafından teslim edilen evraklar tarafımızdan araştırılıp, yanlış bilgi ve 

belgeye ulaşıldığında kurum turnuvaya alınmayacaktır.  

5- Turnuvada maçları resmi hakemlerin yönetecek olmasından dolayı tüm futbol oyun 

kuralları geçerlidir. İtilaflı durumlarda Oyun Kuralları bakımından Mersin İl Hakem 

Kurulu, turnuva kuralları bakımından nihai kararı Yürütme Kurulu verecektir. 

6- Maçlar gruplar halinde, puan usulü oynanacak olup, galibiyet 3 puan, beraberlik 1 

puandır. Grup maçları neticesinde; her gruptan direk ilk 3 takım, D ve E grubunun 4. 

olan takımlarından 1 tanesi( en iyi dördüncü ) elemelere kalacaktır. 

7- Gruplarda 2 ya da daha fazla eşit puanı olan takımların kendi aralarındaki müsabakalar 

neticesinde sıralaması belirlenecektir. Yine eşitlik bozulmaz ise sıralama fazla gol atan 

takımdan başlayarak belirlenecektir. ( ikil ve üçlü averaj sistemi ) 

8- Turnuvadan ihraç edilen takımların oynadığı ve oynayacağı maçların neticesi 3 – 0 

hükmen mağlup olarak tescil edilecektir.  

9- Her takım turnuvada kendine ait tek tip (Forma, Şort, Tozluk) giyeceklerdir. Tekmelik 

zorunludur. 

10- Maçlar 35’ er dakikadan 2 devre oynayacaktır. 

11- Maçlar hafta içi ve hafta sonları Anafartalar, 3 Ocak, Koray Aydın Stadı, Bilge Kağan 

stadı, Gençlik Merkezi sahası ve belediyemiz tarafından uygun bulunan futbol 

sahalarında oynanacaktır.  

12- Turnuvaya takımların mazeretsiz olarak çıkmamaları, disiplinsiz davranışları Yürütme 

Kurulu tarafından kurum gözetmeksizin cezalandırılıp, gerekirse takımlar turnuvadan 

ihraç edilecektir. 

13- Maçlarda çıkabilecek seyirci,futbolcu ve teknik alanda çıkan olaylarından, oynanan 

maçın takım yöneticileri ve kurumu sorumludur. 

14- Maç esnasında ve maç bitiminde olay çıkaran takımlar direkt olarak turnuvadan ihraç 

edilecek, ihraç edilen takım ve sorumlu yöneticisi ile oyuncular takip eden yıl 

turnuvaya hiçbir şekilde katılamayacaktır. Kurum Makamına İhraç sebebi yazılı olarak 

bildirilecektir. 

15- Saha içinde bulunan soyunma odalarına zarar veren takımlar verdiği zararları 

karşılamak zorundadır. 

16- Her takım soyunma yerlerinde görevli bulunduracaklardır. Kaybolan eşyalardan kimse 

sorumlu değildir. 



17- Takımların vermiş olduğu esame listesinde yazılı olan yöneticiler dışında sahaya 

kimse alınmayacaktır. 

18- Müsabakaya gelen takımın yönetici ve futbolcuları nüfus cüzdanı ve kurum personel 

kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Takımlar Nüfus Cüzdanı veya 

Ehliyetini müsabaka öncesi Yürütme Kuruluna teslim edeceklerdir.    

19- Müsabakalarda takımlar 5 oyuncu değişikliği yapabileceklerdir. 

20- Kurumlar, kuruma hizmet veren şirket(firma) çalışanından 5 oyuncuyu takım 

listelerine yazıp oynatabilecektir. 

      21-Kurumlar, personel içinden lisansı vizeli oyuncu oynatamayacaktır.  

      22-Turnuva listesinin dışında oyuncu oynatan takımların oynadığı maç hükmen 3 – 0 

mağlup sayılıp, mevcut puan hanesinden 6 puan silinecektir.Mevcut puanı 6 dan az olan 

takımların puan hanesine eksi puan olarak yansıyacaktır. 

      23-İtirazların, maçtan sonraki ilk mesai günü saat 17.00’a kadar Yürütme Kurulu’na yazılı 

bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde itirazlar kabul edilmeyecektir.   

      24-Takımlar yöneticileri müsabaka başlamadan 15 dakika önce esame listelerini Yürütme 

Kuruluna teslim edeceklerdir. 

     25-Maç esnasında ve sonrasında oluşacak centilmenliğe aykırı, turnuvanın amacına gölge 

düşürebilecek davranışların hakemler tarafından kartla cezalandırılmasa bile sebep olan 

sporcu, yönetici ve sorumlularına Yürütme Kurulu tarafından gerekli ceza verilebilecektir. 

     26-Oyuncuların sırt numaraları müsabaka listesindeki numaralarla aynı olmak zorundadır. 

     27-Kurumlar İtirazlarını dilekçeleri ile birlikte 300 TL Yürütme Kurulu’na teslim etmeleri, 

haklı olduğu durumda itiraz ücretinin geriye iadesi, haksız durumda ise Yürütme Kurulu 

tarafından Toroslar Belediyesi veznelerine yatırılıp makbuzun aslı ilgili takım sorumlusuna 

teslim edilecektir. 

    28- Müsabakalar, toplu gıda zehirlenmeleri ve takım olarak yaşanan trafik kazaları harici 

başka nedenlerden dolayı tehir edilmeyecektir. 

    29-Hakem tarafından tatil edilen müsabakalarda, müsabakanın bitmemesine sebebiyet 

veren oyuncu, seyirci ve yöneticinin takımı ihraç edilecektir. 

     30-T.F.F.Ceza Talimatnamesi ve Turnuva Tüzüğüne göre cezalar belirlenecektir.  

     31-Turnuva listesine meclis üyesi yazan belediyeler, meclis üyelerinin mazbatalarının 

fotokopisini gelen evraklarla teslim edeceklerdir.  

    32- Turnuva Yürütme Kurulu gerek duyduğunda tüzüğe yeni maddeler ekleyebilir    
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