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1) Kadro:
- Kadro sayısı 7 asıl ve 7 yedek üye tarafından oluşturulacaktır.
- Kadro da 1987 ve sonrası doğum tarihli (30 yaş altı) en fazla 6 üye bulundurulacaktır.
- Maç kadrolarında en fazla 6 kişi 30 yaş ve altı olacaktır. Ancak sahada oynayan

futbolcular arasında en fazla 3 kişi 30 yaş ve altı olacaktır. (Kaleci hariç)

- İlgili meslek odaları kendi kadrolarını belirleyecektir. Kadroiarı resimli, sicil numaralı ve

doğum tarihli olarak imzalı bir şekilde futbol komisyonuna sunacaktır.
- Her takımın bir kaptanı olacaktır. Ve Pazıbent takacaktır.
- Üniversite öğrencilerigenç üye kapsamında olup maçlarda oynayamayacaktır.

2| Turnuva Kuralları;
- Turnuva başlangıç tarihi 18.09.2OI7 pazartesi, bitiş tarihi 09.10.2OL7 pazartesi olarak

belirlenmiştir.
- Maçlar pazartesi ve Perşembe olmak üzere haftada 2 gün oynanacaktır.
- Maçlar 19.00 ile 23.00 saatleri arasında oynanacaktır.
- Bir günde 3 maç oynanacaktır.
- Maçlar sonucunda gruplardan ilk 4 takım çıkacaktır. Çıkan bu dört takımdan 1 ile 4ve2

ile 3. Olan takımlar eşleşecektir.
- 3. Lük maçıoynanacaktır.

- Maçlar 1' er saatlik dilimlerde iki devre (30 dk+30dk) halinde oynanacaktır.
- Devre arası dinlenme süresi 5 dk olacaktır.
- Maçlar da ek süre hakemin takdirine bırakılacaktır.
- Maçlarda kaleciye geri pas olmayacaktır.
- Çeyrek final, yarı final ve Final Maçlarında beraberlik olması durumunda direk penaltı

' atışlarına geçiş yapılacaktır. Her takım 5 penaltı atışı yapacaktır. Eşitlik bozulmazsa seri

penaltı atışla rına geçilecektir.

- Maçlarda genel averaj uyguIaması oIacaktır. Beraberlikle biten maçlar sonrası penaltı

atışIarı olacaktır. ( 5 er penaItı atışı yapılacak, eşitlik bozuImaz ise eşitlik bozulana

kadar) Bu penaltı atışlarının kazanılması puan durumuna etkletmeyecektir. Grup

aşaması sonunda puan eşitliği olur ise penaItı atışının sonucuna göre gaIip takım üst

tura çıkacaktır.
- Maçlarda profesyonel hakem olacaktır.
- Hakem skor rapor sayfası hazırlayacaktır. Bu rapor maçlarda takımlara onaylatılacaktır.

- Maçlarda sarıve kırmızı kart uygulaması olacaktır.
- Kırmızı kart gören oyuncu 1 maç oynamama cezası alacaktır.

Hakaret, küfür, kavga gibi eylemlere bulaşan futbolcu disiplin komitesi tarafından

ceza la ndırılaca ktır.

- Disiplin komitesi İKKtarafından belirlenecektirve 3 kişiden oluşacaktır.

- Üye o|mayan oyuncuyu oynatan takım turnuvadan ihraç edilecektir.
- Takımlar maçlara yaptıracakları formalar ile çıkacaktır. Forma tasarımları önceden

komisyona sunulup onay alınacaktır. Eğer maçlarda benzer forma var ise kura çekimi ile

bir takım yelek giyecektir.

- Maçlarda oyuncu değişiklikleri sınırsız olacaktır. Ancak bir defa oyundan çıkan oyuncu

tekra r oyuna giremeyecektir.



- Oyuncu değişiklikleri oyunun durması esnasında olacaktır. Eğer kaleci ile bir oyuncu
değiştirilecekse hakemin bilgisi dahilinde oyunun durduğu an yapılacaktır.

- Maçlar en az 5 kişi ile başlayacaktır. Maç saatinde kadro tamamlayamayan takım hükmen
yenik sayılacaktır.

- Maç saatine 10 dk geç kalan takım hükmen yenik sayılacaktır.
- Maçlar Lig statüsüne göre oynanacaktır.
- Turnuvaya katılacak her oyuncudan ilgili meslek odası sağlık raporu isteyecektir. Sağlık

ra poru sunmayan oyuncu müsabaka la rda oynayamayaca ktır.
- L2.09.2017 tarihine kadar turnuvaya katılacak kişilerin sağlık durumları ve katılım listeleri

ilgili odala rda n kom isyona sunulması gerekmektedir.

3) Ödül

- Turnuva sonunda 1. Olan takıma kupa ve altın renkli madalya verilecektir.
- 2. Olan takıma gümüş renkli madalya verilecektir.
- 3. Olan takıma bronz renkli madalya verilecektir.

4) Öneri

- Halı sahaya İrr futbol turnuvasını belirten pankart asılmasına...
- Turnuvaya basın yayın organlarının katılımı sağlanması....

- Turnuva süresince her odanın yönetim kurulunun maçlara gelmesinin sağlanması...
- Turnuvanın sanal ortamdaki reklam ve haberleri her mesleki oda tarafından kendi

sayfa larında ha ber yapılması...

- Hakem raporlarından çıkan değerlendirme sonucu ve gözlemci tespitleriy|e gol kralı, en

iyi sporcu vb. sporcular belirlenebilir...
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