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ÖNEMLİ NOT Takımlarımız;
*1-) “Sağlık Raporu
*2-) “Kafile İsim Listesi (FORM NO: 1)”
Sağlık Raporu ve Kafile İsim Listesi Müsabakalar başlamadan önce Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
Başkanlığı Spor Hizmetleri Birimine teslim edilecektir. Teslim etmeyen takımların maçları
oynatılmayacaktır.
1- Müsabakalar “Spor Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Düzenlenmesi Hakkındaki Yönerge”
doğrultusunda “Spor Organizasyon Komitesi” tarafından idare edilecektir.
2- 18. Halı Saha Futbol Turnuvası, Üniversitemiz Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü ve
Rektörlük Merkez Birimler Akademik Personel ile İdari Personel takımları arasında iki ayrı kategoride
yapılacaktır.
3- Maçlar, Gazi Üniversitesi Rektörlük Yerleşkesi Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri Olimpik
Futbol Sahasında yapılacaktır.
4- Takımların, Esame listeleri 12 sporcudan (oyun alanı), Kafile İsim Listeleri 22 sporcudan
oluşacaktır. Takımlar birim amirlerince onaylanmış Kafile İsim Listelerini (FORM NO: 1)
Müsabakalardan önce Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Hizmetleri Birimine teslim
edeceklerdir. (Sonradan kadroya ilave oyuncu eklenmesi halinde onaylı ek liste verilebilir.)
5- Müsabakalar oyun alanında 9 X 9 futbolcu ile oynanacaktır. Takımlar müsabaka içerisinde 1 kaleci
+ 8 saha oyuncusundan oluşacaktır, 3 saha oyuncusu + 1 Kaleci toplam 4 oyuncu değişikliği
yapabilecektir. Müsabaka oyun alanından çıkan/atılan oyuncu tekrar oyuna giremez. (Elenen Takım
Oyuncusu turnuvaya devam eden başka bir takımda tekrar oynayamaz, her sporcu turnuva süresinde
yalnızca bir takımda oynar) Akademik Takımda İdari Personel, İdari Takımda Akademik Personel
oynayamaz. Sporcu sayısı yetersiz olan Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü veya Merkez
İdari Birimlerindeki takımlar diğer Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokul, Enstitü veya Merkez İdari
Birimlerden yöneticilerin uygun görmesi halinde en fazla 4 oyuncu alabilirler.
6- Takımlar, Müsabakalarda Görevli tarafından verilecek esame listesini doldurarak müsabaka
başlama saatinden 10 dakika öncesine kadar saha gözlemcisine teslim edeceklerdir.
7- Oyuncuların müsabakalarda takım numaralı forma, şort, tozluk ve halı saha ayakkabısı giyme
zorunluluğu vardır. Numarasız formalı oyuncuların oynatılmasına müsaade edilmeyecektir. (Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca ilk müsabaka öncesinde oyun alanında takımlarımıza Forma-Şort
–Tozluk verilecektir) Müsabaka sırasında Formaların üzerinde Reklam vb. şeyler sergilenmeyecektir.
8- Sağlık Raporu beyan edilmesi zorunludur. Sağlık Raporu olmayan oyuncular müsabakalara
alınmayacaktır
9- Sahaya, takımların esame listelerindeki oyuncular, Antrenör ve idareci haricinde kimse
girmeyecektir.
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10- Müsabakalar 25’er dakikadan 2 devre oynanacaktır, birinci devre sonunda 5 dakika mola süresi
olacaktır.
11- Yarı Final, 3.-4.’ lük ve Final müsabakaları 30 ‘ar dakikalık iki devre üzerinden oynanacak olup,
birinci devre sonunda 10 dakika mola süresi olacaktır.
12- Takımların skor eşitliği durumunda;
Uzatma dakikaları oynatılmayıp, 5’er penaltı atışı yapılacak, eşitlik tekrar bozulmaz ise seri penaltı
atışlarına geçilecektir.
Final ve 3. – 4. ‘lük müsabakalarında beraberlik halinde 5’er dakikadan 2 devre uzatma süresi
oynanacaktır. Eşitlik bozulmaz ise 5’er penaltı atışı yapılacak, eşitlik tekrar bozulmaz ise seri penaltı
atışlarına geçilecektir.
13- Takımlar maç saatinden en az 10 dakika önce sahada hazır bulunmaları gerekmektedir. Takımlar
oyun alanına müsabaka başlama saatinde çıkmaz veya 6 sporcudan az oyuncu ile sahaya çıkar ise
hükmen mağlup sayılır. Müsabaka esnasında sakatlık ya da kart görerek oyundan çıkan sporculardan
dolayı sahada 5 kişiden az oyuncu ile kalır ise müsabaka tatil edillir. Spor Organizasyon Komitesince
karara bağlanarak müsabaka skoru belirlenir.
14- Müsabaka süresince iki sarı karttan kırmızı kart veya direkt kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki
maçta cezalı duruma düşecektir. Takımlar Cezalı oyuncuyu bir sonraki müsabakada oynatması
halinde hükmen mağlup sayılacaktır.
15- Direk Kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki maçta oynayamaz. Müsabaka sonrasında kırmızı kart
gören oyuncuya hakem ve saha gözlemci raporuna göre, turnuvadan ihracı dâhil gereken cezalar
Spor Organizasyon Komitesince verilebilir.
16- Antrenör, İdareci, Oyuncu ve Seyircilerden topluca veya ferdi olarak sportmenlik dışı
hareketlerde bulunulması halinde İdari soruşturma açılması için Spor Organizasyon Komitesince
gerekli işlemler yapılacaktır.
17- Müsabakalara, krampon, kolye, yüzük, saat vb. tehlikeli gereç ve aksesuarla çıkılmayacaktır.
Ayrıca pantolon, gömlek gibi giysilerle oynanmayacaktır. Müsabakalar Halı Saha Ayakkabısı ile
oynanacaktır.
18- Müsabakalarda, ofsayt kuralı uygulanmayacak kalecilere geri pas kuralı, taç atışı ve köşe vuruşu
(korner) kuralı uygulaması yapılacaktır.

19- Müsabaka içinde hakemin verdiği kararlar değişmez, takdir hakkı hakeme aittir. Ertelemeyi
gerektiren zorunlu sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine aittir.
20- İki takımın formasının aynı olması durumunda, kura atışı ile yelek giyecek takım belirlenir.
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21- Müsabaka sonrası yapılacak itirazlar müsabaka saati itibariyle en geç 24 saat içerisinde Sağlık
Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Spor Organizasyon Komitesine yazılı olarak bildirilecektir.
22- Spor Organizasyon Komitesi, Hakem, Saha Gözlemcisi veya Saha Görevlisi raporuna göre
takımların maça çıkmama, müsabakadaki tutumu, hakemlere ve rakiplere karşı olan davranışları
karşısında hükmen mağlup sayma ve turnuvadan ihraç etme konusunda tam yetkiye sahiptir
23- Müsabakalarda yukarıda yazılı kurallar dışında ve belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi
Spor Organizasyon Komitesi'ne ait olup bunların dışında Türkiye Futbol Federasyonu (T.F.F.) kuralları
uygulanacaktır. Turnuvaya katılan tüm takımlar Bu maddeleri okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.
Turnuva süresince Teknik Kurallarda belirtilmeyen hususlara rastlanılması veya tereddüde düşülmesi
halinde, konuyla ilgili Spor Organizasyon Komitesi karar verecektir.
24- Turnuvamızın amacı Üniversitemizin Akademik ve İdari Personel arasında dostluk, dayanışma,
kaynaşmayı sağlamak ve tanışmayı hedeflemektir. Centilmenlik dışına çıkan hareket ve sözlerden
kaçınılması gerekir. Olumsuz söz veya davranış sergileyen oyuncular ve takımlar turnuvadan ihraç
edilecektir.
Ek Madde 25- Üniversitemizde öğrenim görmek koşulu ile Kendi Biriminde takımı oluşmayan
Akademik Takımlara Yüksek Lisans, Doktora Öğrenimi gören veya Yüksek Lisans öğrenimi görüp
Araştırma Görevlisi olan kişilerden en fazla 1 (Bir) kişi takımlarda yer alabilirler.
* Spor Organizasyon Komitesi (SPORKOM) 14.03.2015 Tarih ve Toplantı Sayısı 5 karar

DÜRÜST OYUN, DÜRÜST DAVRANIŞ “ FAİR PLAY ”
Dürüst oyun, dürüst davranış olarak ifade edilmekle birlikte gerçek anlamı etik üstü davranıştır. Etik
davranış, kuralları her konuda dürüstlükle ve saygıyla uygulamak demektir. Fair Play ise tüm
bunların üstünde kişisel çıkarları ve hırsları bastırarak yaşamda üstün insan ruhunu ortaya koymaktır.

TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI
medikospor@gazi.edu.tr
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