
DEMİRCİ AKINCILARI 100. YIL FUTBOL TURNUVASI YÖNERGESİ 

FUTBOL TURNUVASI ŞARTNAMESİ VE BAŞVURU FORMU 
 

TURNUVANIN AMACI: 

1. İlçemizde lisanların sportif faaliyetlere olan ilgilerini arttırmak ilçemizde spor kültürünün 

gelişmesine katkı 

2. İlçemizde sportif faaliyetlerle dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberlik şuuru oluşturmak. 

 

TURNUVANIN ŞARLARI: 

1. Futbol turnuvası son başvuru tarihi 18.05.2022 Çarşamba günü saat 17.00 olup 19.05.2022 

Perşembe  günü 15.00 de Demirci Belediyesi Meclis Salonu’nda kura çekimi yapılacaktır. 

2.  Müsabakalar 23.05.2022  başlayacak olup saat, 18.00-19.00 ve 19.00-20.00 olmak üzere günde  

2 maç şeklinde oynanacaktır. (hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü maçların başlama saati 

16:00’dir gün 4 maç hafta sonu) 

3. Müsabakalar Kaymakam İbrahim Etem Akıncı Suni Çim Sahasında maçlar yapılacaktır. 

4. Futbol turnuvasına katılan takımların ayrımcılığa neden olabilecek siyasi ifade isim ve simge 

kullanamaz. 

5. Futbol turnuvasına 16 yaş altı oyuncular katılamaz. 18 yaş altı oyuncular veli izin belgesi ile 

katılabilir. 

6. Futbol turnuvası kuralları uymayan, yanlış beyanda bulunan veya centilmenlik dışı davranan 

(kavga, küfür, hakaret vb.) sporcular veya takımlar tertip komitesi kararıyla futbol turnuvasına 

kupasından ihraç edilecektir. 

7. Turnuvanın oyun kuralları tertip komitesinin belirlediği şekildedir. 

8. Takımlar müsabaka saatinde 30 dakika önce sahada hazır bulunacak olup müsabakaların 

başlangıç saatinde hazır olmayan takımlar 15 dakika beklenir. Bu süre içerisinde sahada hazır 

olmayan takımlar hükmen yenik sayılır. 

9. Takımlar müsabakalarda 7 oyuncu ve 1 kaleci sahada olmak kaydı ile en fazla 13 sporcu ile 

katılabilirler, müsabakalar başladıktan sonra oyuncu transferine izin verilmeyecektir. Takımlarda 

2021-2022 lisanslı faal oyunculardan en fazla iki (2) oyuncu yer alabilir. 

10. Futbol turnuvasında yer alan oyunculardan spor yapmasına engel, bilinen veya bilinmeyen sağlık 

sorunları olanlar, her türlü sorumluluğu kabul ederek turnuvaya katılmayı kabul etmiş sayılırlar. 

11. Takımlar spor malzemelerini kendileri temin edeceklerdir Takımlar sahaya sadece takım forması 

ve spor ayakkabısı ile çıkacaklardır. (Forma zorunlu değildir. Forması olmayan takımlara bip 

verilecektir.) 

12. Takım listelerinden, listede kaptan olarak belirlenen kişi sorumludur. 

13. Futbol  turnuvasında oynanacak maçlar grup müsabakaları şeklinde yapılacak olup, katılımcı 

sayısının azlığı yada çokluğuna göre tertip komitesi tarafından belirlenecektir. Müsabakalar 25 

dakikalık 2 devre halinde oynanacak olup devre araları 10 dakikadır. Müsabakalarda kırmızı kart 

gören oyuncu bir sonraki müsabakada yer alamaz sarı kart gören oyuncu için ceza uygulaması 

yoktur. Müsabakalarda oyuncu değiştirme sınır yoktur.  

14. Turnuvada gruplarda puanlama galibiyet başına 3 puan, beraberlikte ise 1 puan olacak şekilde 

uygulanır. Puan eşitliği durumunda takımların birbirleri ile oynadıkları maçlar dikkate alınır. 3 

ve daha fazla puanın eşit olması durumunda genel averaja bakılacaktır.  Final müsabakalarında 

eşitlik durumunda maçlar uzatmaya gitmeden penaltılara gidilir. 5 penaltı atışı yapılır, eşitlik 

bozulmaz ise eşitlik bozuluncaya kadar penaltılara devam edilir. 

15. İtirazlar yazılı olarak tertip komitesine yapılacaktır. Tertip komitesi itiraz dilekçesinin 

kendilerine ulaşmasının ardından 1 gün içerisinde kararlarını açıklayacaktır. 

16. Futbol turnuvasına yürütülmesinde tertip komitesi sorumludur. Her türlü olay karşısında tertip 

komitesinin alacağı kararlar uygulanacaktır. 



17. Şartnamede bulunmayan ve daha sonra doğabilecek bütün konularda karar almaya tertip komitesi 

yetkilidir. 

18. Maçları yönetecek hakemler tertip komitesi tarafından maçların ağırlığını kaldırabilecek spor 

kökenli arkadaşlara verilir. 

19.  Turnuvada dereceye giren takımlara madalya, kupa ve çeşitli ödüller verilecektir. 

20. Maç saatlerinde ve tarihlerinde kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Maç saati ve tarihi ile 

ilgili değişiklik isteyen takım HÜKMEN YENİK  sayılacaktır. (üst üstte takımın maçı denk 

geldiğinde komite isteği takım ile değişiklik yapabilir. Saati değişiklik yapılan takım itiraz 

edemez.) 

21. Bu şartname 21 maddeden ibaret olup turnuvaya katılan tüm takımlar şartnamede belirtilen 

hususlara uymayı ve yerine getirmeyi taahhütsüz kabul etmiş sayılır. 

TERTIP KOMITESİ 

SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ 

1 Halis AYDIN BAŞKAN 

2 Mahmut Can ŞENCAN ÜYE 

3 İsmail ÇOBAN ÜYE 

4 Ahmet KARAKAYA ÜYE 

5 Mustafa BASMACI ÜYE 

 

2022 FUTBOL TURNUVASI SPORCU LİSTESİ 

 

Takım Adı   :   Takım Sorumlusu : 

Takım İletişim Telefonu :   

 

SIRA NO ADI SOYADI T.C NUMARASI 
CEP 

TELEFONU 
DOĞUM TARİHİ 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

  

Yukarıda belirtilen şartlar ile futbol turnuvasına, yukarıda belirtilen takım kadrosu ile 

katılacağımızı, futbol turnuvası tertip komitesi tarafından belirlenen fikstüre ve oyun kurallarına 

uyacağımızı; verilecek kararlara saygılı olacağımızı kabul ve beyan ederim. 

     

        Tarih  : 

        İmza  : 

 

 

TERTİP KOMİTESİ KATILAN TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER. 


