
BÖLÜM-1: 2019 - 2020 SEZONU AMATÖR FUTBOL 

LİGLERİNDE UYGULANACAK ESASLAR 

AMATÖR TAKIMLARDA FUTBOLCU YAŞI UYGUNLUĞU 

 2019-2020 sezonu için 1989 ve daha büyük doğumlular yaşı büyük futbolcu 1997 ve daha küçük doğumlular 

ise yaşı küçük futbolcu statüsündedir. Büyükler kategorisi yerel ligi olan Süper Amatör, 1. Amatör, 2. Amatör ile 

Bölgesel Amatör Lig’de takımlarımız 1989 ve daha büyük doğumlu diledikleri kadar amatör futbolcuya lisans 

çıkartabilirler. Ancak, takımlar 18 kişilik müsabaka isim listesine 1989 ve daha büyük doğumlu en fazla 5 (beş) 

futbolcu ve 1997 ve daha küçük doğumlu en az 5 (beş) futbolcu yazabilirler. 2005 ve daha küçük doğumlu futbolcular 

Büyükler kategorilerinde oynayamazlar. BAL, Süper Amatör, 1. ve 2. Amatör Liglerde 18 kişilik müsabaka isim 

listesine yaşı büyük futbolcu 5’den fazla yazılırsa ve yaşı küçük futbolcu 5’den az yazılırsa takım hakkında hükmen 

mağlubiyet kararı verilir. Müsabaka isim listesine yaşı küçük 5 futbolcudan 1 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 

müsabaka isim listesine 17 kişi, 2 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 16 kişi, 3 yaşı 

küçük futbolcu yazılmaması halinde 15 kişi, 4 yaşı küçük futbolcu yazılmaması halinde 14 kişi ve 5 yaşı küçük futbolcu 

yazılmaması halinde müsabaka isim listesine 13 kişi yazılacaktır. TFF 3. Liginden düşüp, Bölgesel Amatör Lig’de veya 

Yerel Amatör Ligde oynayan takımların müsabakalarında; sözleşmeleri devam eden yaşı büyük profesyonel lisanslı 

futbolcuların tamamı sözleşmelerinin bitimine kadar o kulübe bağlı olarak takımlarında yer alabilirler. Bu durumda 

ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu müsabaka isim listesine yazılamaz. Bu kulüplerde yaşı büyük profesyonel 

futbolcu sayısı 5’den az ise yaşı büyük amatör futbolcu ile bu sayı 5’e tamamlanabilir. Müsabakalarda yaşı büyük 

profesyonel futbolcuya yer verilmediği takdirde, yaşı büyük en fazla 5 amatör futbolcu müsabaka isim listesine 

yazılabilir. Sözleşmesi devam eden profesyonel futbolculardan 1997 ve daha küçük doğumlu olan futbolcuları yaşı 

küçük kontenjanı olarak kabul edilir. 

BAL, SÜPER AMATÖR,1. VE 2. AMATÖR LİGLERDE 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 3  

Saha ve kale ölçüsü : Normal  

Müsabaka süresi : 2 x 45 dakika  

Uzatma süresi : 2 x 15 dakika  

Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu 

değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. Uzatma 

devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır. 

U19 LİGİ  

U19 ligi müsabakalarında 2001, 2002, 2003 ve 2004 doğumlular oynayabilir. 2005 ve daha küçük doğumlular 

oynayamaz. 

 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 3  

Saha ve kale ölçüsü : Normal  

Müsabaka süresi : 2 x 45 dakika  

Uzatma süresi : 2 x 15 dakika  

 

Müsabakalarda uzatma devreleri oynanması halinde, takımlar uzatma devrelerinde ilave 1 oyuncu (oyuncu 

değişiklik hakkının tamamının kullanılmış olup olmadığına bakılmaksızın) değişikliği yapabilirler. Uzatma 

devrelerinde sonuç alınmazsa seri penaltı atışları yapılır. 

 



U17 LİGİ  

U17 ligi müsabakalarında 2003, 2004 ve 2005 doğumlular oynayabilir. 2006 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. 

Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları yerel U17 liginde oynayabilirler. 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 5  

Müsabaka süresi : 2 x 40 dakika  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur.  

Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Saha ve kale ölçüsü : Normal 

 

U16 LİGİ 

U16 ligi müsabakalarında 2004, 2005 ve 2006 doğumlular oynayabilir. 2007 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. 

Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları U16 liginde oynayabilir. 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 5  

Müsabaka süresi : 2 x 40 dakika  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur.  

Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Saha ve kale ölçüsü : Normal 

 

U15 LİGİ  

U15 Ligi müsabakalarında 2005, 2006 ve 2007 doğumlular oynayabilir. 2008 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. 

Profesyonel takımı olan kulüplerin yaşları uygun profesyonel futbolcuları U15 liginde oynayabilir. 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 5  

Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur.  

Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Saha ve kale ölçüsü : Normal 

 

U14 LİGİ 

U14 Ligi müsabakalarında 2006, 2007 ve 2008 doğumlular oynayabilir. 2009 ve daha küçük doğumlular oynayamaz. 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 5  

Müsabaka süresi : 2 x 35 dakika  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur, Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Saha ve kale ölçüsü : Normal 

 

U13 LİGİ 

U13 Ligi müsabakalarında 2007, 2008 ve 2009 doğumlular oynayabilir. 2010 doğumlular oynayamaz. Profesyonel 

kulüplerin U13 takımları yerel U13 liglerine katılabilirler. 

Oyuncu sayısı : 11  

Yedek oyuncu sayısı : 7  

Oyuncu değişikliği sayısı : 5  

Müsabaka süresi : 2 x 30 dakika  

Devre arası : 10 dakika  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur  



Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Saha ve kale ölçüsü : Normal  

Top : 4 Numara  

U13 müsabakalarının illerde bulunan nizami en küçük (45mx90m) ebatlarındaki sahalarda oynatılmasına özen 

gösterilir. U13 kategorisinde yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticinin taç çizgisinden talimat 

vermesine izin verilmez. 

 

U 12 MİNİKLER ŞENLİĞİ 

U12 Minikler Şenliği müsabakalarında 2008, 2009 ve 2010 doğumlu olan futbolcular oynayabilirler. 

Oyuncu sayısı : 8 (7+1)  

Yedek oyuncu sayısı : 6 (5+1)  

Oyuncu değişikliği sayısı : 6  

(Takımların devre arası yapacakları oyuncu değişiklikleri ilk yarıdan sayılır. 2. devre başladıktan sonra en fazla 3 

oyuncu değiştirme hakkı ile sınırlıdır. Aksi halinde esame listesinde ismi bulunan yönetici ve antrenör Disiplin 

Kuruluna sevk edilir. Bu ihlal hükmen mağlubiyet nedeni olmaz.) 

Müsabaka süresi : 2 x 25 dakika  

Devre : 10 dakika  

Saha ölçüsü : 1/2 saha veya (50mx70m)  

Uzatma süresi : Uzatma yoktur. Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır.  

Kale ölçüsü : 2mx5 m  

Ceza Alanı : 12mx29m  

Baraj : 7m  

Penaltı : 9m  

Top : 4 numara 

 

U 11 MİNİMİNİKLER ŞENLİĞİ 

 

U11 Miniminikler Şenliği müsabakalarında 2009 ve 2010 doğumlu futbolcular oynayabilir. 

 

Oyuncu sayısı : 8 (7+1)  

Yedek oyuncu sayısı : 6 (5+1)  

Oyuncu değişikliği sayısı : 6 (Takımların devre arası yapacakları oyuncu değişiklikleri ilk yarıdan sayılır. 2. devre 

başladıktan sonra en fazla 3 oyuncu değiştirme hakkı ile sınırlıdır. Aksi halinde esame listesinde ismi bulunan yönetici 

ve teknik adam Disiplin Kuruluna sevk edilir. Bu ihlal hükmen mağlubiyet nedeni olmaz.)  

Müsabaka süresi : 2 x 25 dakika  

Devre : 10 dakika  

Saha ölçüsü : 1/2 saha veya (50mx70m) 

Uzatma süresi : Uzatma yoktur. Direkt penaltı atışları ile sonuç alınır. 

Kale ölçüsü : 2mx5m  

Ceza alanı : 12mx29m  

Baraj : 7m  

Penaltı : 9m  

Top : 4 numara 

 

U11 ve U12 kategorilerinde bir takım 7 (yedi) futbolcudan daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. 

Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 7 (yedi) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında 

herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam 

edilmez. Böyle bir durumda takım hükmen yenik sayılır.  

U11 ve U12 kategorilerinde ofsayt kuralı uygulanır. Yedek kulübesinde yer alan teknik adam veya yöneticinin taç 

çizgisinden talimat vermesine izin verilmez. 

 



YEREL AMATÖR FUTBOL TAKIMLARINDA FORMA REKLAMI, FORMAYA AY-YILDIZ KONULMASI, FORMA 

NUMARALARI VE FORMAYA İSİM YAZDIRILMASI  

Yerel amatör futbol takımlarının müsabakalarında, futbolcuların giydikleri sportif giysilerden sadece formaların ön 

yüzlerinde reklam bulundurulabilir. Formaların sağ ve sol kol ile arka yüzleri ile şortlarda reklam bulundurulmaz. 

Formaların ön yüzünde bulundurulacak reklamın boyutu en fazla 200 cm2 olabilir. Formalarda bulundurulacak 

reklamın hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı olmaması esastır. Özellikle alkollü içkilere, tütün 

mamullerine, mevzuat tarafından izin verilenler hariç olmak üzere kumar oyunlarına yönelik ve politik, ırkçı veya 

dini içerikli reklam bulundurulması yasaktır. Amatör takımlar formalarının üzerine ay-yıldız koyamazlar. Aksi 

durumda Disiplin Kuruluna sevk edilirler. Amatör takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile müsabakalara 

çıkabilirler. Bölgesel Amatör Lige katılan amatör kulüplerin formalarının arkasına futbolcu isimleri yazdırılabilir. Yerel 

liglere katılan amatör kulüplerin formalarının arkasına futbolcu ismi yazdırılmaz. 

 

EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU  

Amatör takımlar müsabakalara biri açık renk, diğeri koyu renk olmak üzere iki (2) takım forma seti ile gelmek 

durumundadırlar. İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Aynı merkezin takımları 

arasındaki maçlarda, fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi durumunda olup formayı o takım değiştirir. Yedek 

forması olmayan takımlar yüzünden müsabaka oynanamadığında bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel 

ücretleri bu kulüplerden tahsil edilir ve ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.  

 

YEDEK KULÜBE BELİRLENMESİ  

Yedek kulübeyi seçme hakkı misafir takıma aittir. Aynı ilin iki takımı aynı sahayı kullanıyorsa fikstürde ismi önce yazılı 

takım ev sahibi konumunda olup yedek kulübesini diğer takım seçer. 

 

MÜSABAKA KADROLARI VE İSİM LİSTELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER  

Bir takım, U11 ve U12 ligleri hariç 9 kişiden daha az bir kadro ile müsabakaya başlayamaz. Müsabaka başlamadan 

önce müsabaka isim listesinin imzalanarak hakeme verilmesi zorunludur. Müsabaka isim listesine 11 futbolcu 

yazılmasına rağmen 11 futbolcudan daha az bir kadro ile (en az 9 futbolcu) müsabakaya başlanması halinde, 

müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler. 

Müsabakadan önce, müsabaka isim listesi ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından incelenir, imzalanarak 

kabul edilir. BAL, Yerel Amatör Müsabakalar ve Türkiye Şampiyonaları müsabakalarında Federasyonca sahaya giriş 

kartı verilen yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu ve antrenör müsabaka isim listelerini bizzat imzalayarak 

müsabaka hakemine vereceklerdir. Amatör futbol müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcu müsabaka isim 

listesini imzalayamaz. Amatör müsabakalarda saha içi giriş kartı bulunmayan yönetici veya teknik adam müsabaka 

isim listesini imzalayamaz. BAL, Yerel Amatör Müsabakalar ve Türkiye Şampiyonalarında müsabaka isim listesini 

imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem tarafından ihraç edildiği taktirde, yedek kulübesinde 

imza yetkisi olan bir başka yönetici ve teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölümünde veya müsabaka 

Türkiye Şampiyonası grup maçları ise sonraki grup maçlarında oyuncu değişikliği kartını ve müsabaka isim listesini 

takım kaptanı imzalayabilir. Müsabaka isim listesini imzalayan kişi, oyun başlamadan veya oyun sırasında 

müsabakayı terk ederse, o anda saha içinde imzaya yetkili başka kimse de yok ise müsabakayı terk eden imza atan 

kişi İl Disiplin Kurulu’na sevk edilir. Müsabaka gününde cezalı olan yönetici veya teknik adam müsabaka isim listesini 

imzalayamaz. Takımın başında müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem 

tarafından oynatılmayacaktır. Oynatılmayan müsabakalar hakkında Futbol Müsabaka Talimatının ilgili maddesi 

gereğince hükmen yenilgi kararı verileceği gibi ayrıca bu müsabakanın hakem, gözlemci ve saha personeli masrafları 

ilgili kulüpten tahsil edilir.  

 

MÜSABAKAYA 9 KİŞİDEN AZ BİR KADROYLA GELİNMESİ, HİÇ GELİNMEMESİ VEYA FUTBOLCU SAYISININ 6 KİŞİYE 

İNMESİ DURUMU  

 

Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka 

esnasında herhangi bir sebeple sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi durumunda müsabakaya devam 

edilmez. Bu durumda takım, Disiplin Kurulu tarafından hükmen mağlup edilir. İlgili kategoride bir lig sezonunda 

müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber 



müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında Disiplin Kurulu tarafından hükmen 

mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir. 

Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları karşılamak üzere TFF tarafından takdir 

edilecek tazminatı ödemek zorundadır. 

 

PUANLARI EŞİT OLAN TAKIMLARIN DERECELERİNİN BELİRLENMESİ 

Bölgesel Amatör Lig’de, illerde oynayan yerel amatör futbol lig müsabakalarında ve diğer amatör lig 

müsabakalarında takımların puanlarının eşitliği halinde, derecelerinin belirlenmesinde Futbol Müsabaka Talimatının 

puan usulü ve averaj maddesi aşağıdaki şekilde uygulanır. Genel puantajda puanları eşit olan takımların;  

a) Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise; 

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.  

II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına 

bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün 

sayılmaz)  

III. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.  

IV. Bütün bu şartlara rağmen iki takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde genel puantajdaki gol 

averajına bakılmaksızın, takımlara tek maç eleme usulüne göre bir maç yaptırılır, kazanan takım üstün 

sayılarak nihai sonuç alınır.  

b) Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise;  

 

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç 

belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına 

tekrar bakılmaz)  

II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.  

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır.  

IV. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.  

V. Bütün bu şartlara rağmen üç veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen 

esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde kazanan 

takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.  

Puan cetvelinde aynı puana sahip iki veya daha fazla takımın puan eşitliği durumunda müsabakalar tek devreli 

oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları tek müsabaka, çift devreli oynanıyorsa kendi aralarında oynadıkları iki 

müsabaka dikkate alınır. Müsabaka lig sonrası play-off müsabakası ise, lig müsabakasında kendi aralarında 

oynadıkları müsabakaya tekrar bakılmaz. Tek devreli veya çift devreli olarak oynadıkları play-off müsabakalarına 

bakılır. Hükmen yenilgisi olup olmadığına bakıldığında ise puan eşitliği ligde söz konusu ise, ligdeki hükmen 

yenilgi dikkate alınır. Hükmen yenilgi play-off müsabakasında ise play-off müsabakalarındaki hükmen yenilgi 

dikkate alınır. Ligde alınan hükmen yenilgi play-off müsabakasında ise dikkate alınmaz. 

 

İki (2) veya daha fazla takım arasında olan puan eşitliği, bir üst lige yükselmesi, play-off’a yükselmesi, bir alt lige 

düşmesi kesinleşmiş takımlar arasında olursa bu takımlar arasında veya iki (2) takımda Türkiye Şampiyonasına 

katılması kesinleşmiş takımlar arasında olursa bu takımlar arasında yeni müsabaka oynatılmasına gerek yoktur. 

 

FUTBOLCU VE DİĞER GÖREVLİLERİN HAKEM TARAFINDAN SAHADAN ÇIKARILMASI  

Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen futbolcu veya saha içindeki takımın diğer 

görevlilerinden biri sahayı terk etmez ise hakem, çıkarma kararını takım kaptanına bildirir. Takım kaptanı bu 

futbolcunun veya saha içindeki diğer görevlinin sahadan çıkarılmasını sağlayamadığı takdirde, takım kaptanına 

son bir ihtarda bulunur ve sonuç alınmazsa müsabakayı tatil eder 

 

MÜSABAKA ÖNCESİ LİSANS KONTROLÜ  

Müsabaka öncesi takımlar esame listesinde yazılı futbolcuların lisans kontrolünü yapar ve imzalarlar. İtiraz 

halinde müsabaka hakemi gerekli incelemeyi yapar. 

 

SAHA İÇİNE GİRECEK GÖREVLİLER VE TEKNİK ADAMLARLA İLGİLİ ESASLAR  



1) SAHAYA GİRECEK GÖREVLİLER  

Amatör Futbol lig müsabakalarının oynandığı saha ve stadlarda görevli temsilci, gözlemci, denetçi ve saha 

komiseri dışında görevli personel, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü, TFF Bölge Müdürü, TFF 

Amatör İşler Kurul Üyeleri, ASKF Başkanı, İl Hakem Kurulu Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi sahaya girebilirler.  

2) SAHAYA GİRECEK KULÜP YETKİLİLERİ  

Amatör Futbol lig müsabakalarında; saha kenarına düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları kaydıyla, yedek 

futbolcular (ihraç hariç) ve oyundan çıkan oyunculardan başka her iki kulübün Federasyonca sahaya giriş 

kartı verilen: 1 Yönetici 1 Teknik Sorumlu (Pro Lisans, Teknik Direktör, UEFA A ve UEFA B) Varsa 1 Antrenör 

Varsa 1 Kaleci Antrenörü 1 Doktor, Sağlık Görevlisi veya İlk Yardımcı 1 Masör Müsabakalarda görevli kabul 

edilirler. Not: Takımın başında Teknik Sorumlu yoksa sözleşmeli olan 2 antrenör birlikte sahaya girebilir. 

MÜSABAKALARDA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTLARININ BOYUNA ASILMASI ZORUNLULUĞU  

TFF Bölge Müdürlüklerince kulüplerin yönetici, antrenör, doktor, sağlık görevlisi, ilk yardımcı ve masörden 

müsabakada saha içine girecek olanlara saha içi giriş kartları verilirken kartların gireceği kart poşeti ve kart 

askısı da beraberinde verilecektir. Saha içine girecek yetkililer, kartların hakem tarafından müsabaka öncesi 

kontrolü yapıldıktan sonra kartlarını kart poşetine koyarak müsabaka süresince boyunlarına asmak 

zorundadır. 

 

BÖLÜM-2: 2019 – 2020 SEZONU GELİŞİM LİGLERİ 

STATÜSÜ 
OYUN KURALLARI  

(1) FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak oyun kurallarında 

yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-3’te yer alan tabloda belirtilmiştir.  

(2) Elit A-B U17 ve Elit A-B U19 ligi müsabakalarında VAR (Video Hakem Uygulaması) yapılabilir.  

 

SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER  

(1) Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 9 yedek futbolcu, bir teknik 

sorumlu (yaş grubu teknik sorumlusu), bir antrenör, kaleci antrenörü, atletik performans antrenörü, bir 

doktor ve bir masör veya fizyoterapist sahaya girebilirler.  

(2) Saha kenarında oturmalarına müsaade edilenler, görevleri dışında hiçbir olaya sözlü veya fiili olarak 

müdahale edemezler.  

 

FORMA SETLERİ  

(1) Gelişim Ligleri kapsamındaki müsabakalarda Sportif Ekipman Talimatı’na uyulması zorunludur.  

(2) Gelişim Liglerinde futbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında aynı sırt numaraları ile 

müsabakalarda yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya çıktığında, çıktığı yaş grubunda mevcut 

olmayan bir başka sırt numarası ile yer alırlar. Takımlar 1-99 arasındaki sırt numaralarını kullanmakta 

serbesttirler.  

 

İTİRAZLAR 

(1) Gelişim Liglerinde oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve lisanslara yönelik itirazlar 

FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak 1. derecede GL Tertip Komitesi’ne yapılır. GL Tertip 

Komitesi’nin kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde Amatör İşler Kurulu’na 

başvurulabilir. Bu aşamadan itibaren FMT’nin amatör müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri uygulanır.  

(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun 

olarak ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Kurulu’na yapılır.  

 

DİSİPLİN HÜKÜMLERİ  

(1) Gelişim Liglerine ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir.  

(2) Disiplin Yargılamaları ve cezaların infazına ilişkin Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.  



 

SARI KART UYGULAMALARI  

(1) Gelişim Liglerinde U14, U15, U16 kategorilerinde sarı kart uygulaması yapılmaz.  

 

(2) Bölgesel Gelişim U17 ve U19 Liginde ve Elit A – B U17 ve U19 Liglerinde, müsabakalarda üst üste ya da 

aralıklı olarak 4 sarı kart gören bir futbolcu cezalı duruma düştüğü kategorinin ilk resmi müsabakasında 

müsabaka isim listesine yazılamaz.  

 

(3) Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde oynayabilir. 

 

FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  

(1) Elit Lige U14 yaş grubunda katılacak futbolcuların, 01.01.2006 ile 31.12.2007 tarihleri (bu tarihler dâhil) 

arasında doğmuş olmaları, Bölgesel Gelişim ve Elit Liglere; U15 yaş grubunda katılacak futbolcuların 

01.01.2005- 31.12.2005 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları, U16 yaş grubunda katılacak 

futbolcuların 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları U17 yaş grubuna 

katılacak futbolcuların, 01.01.2003-31.12.2003 tarihleri (bu tarihler dâhil) arasında doğmuş olmaları 

gerekir. U19 yaş grubuna katılacak futbolcuların 01.01.2001 ile 31.12.2002 tarihleri (bu tarihler dâhil) 

arasında doğmuş olmaları zorunludur. Bununla birlikte, Bölgesel Gelişim ve Elit Lig U19 yaş grubu 

müsabakalarında takımlar, müsabaka isim listesinde 01.01.1998 ile 31.12.2000 tarihleri arasında (bu 

tarihler dâhil) doğmuş en fazla sekiz (8) futbolcu yazabilir ve bu futbolculardan en fazla beşini (5) aynı anda 

oynatabilir.  

 

(2) Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı amatör veya 

profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla iki yabancı uyruklu amatör futbolcu (her yaş 

kategorisi için) ilgili kategorilerdeki yaş sınırlamalarına uygun şekilde yer alabilir.  

 

(3) Bir futbolcu, aynı hafta içinde sadece tek bir yaş grubu müsabakasında oynayabilir. Müsabaka isim 

listesinde yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış sayılmazlar. Yalnızca profesyonel A 

takım müsabakaları bu madde kapsamında değildir.  

 

(4) Her futbolcunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması esastır. Bu maddenin 1 ve 3. 

fıkra hükümlerine uymak koşuluyla; U14 ve U15 yaş grubundaki müsabakalarda oynamış bir futbolcu, 

yalnızca bir üst yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynayabilir, U16 ve U17 yaş grubundaki 

müsabakalarda oynamış bir futbolcu ise U17 veya U19 yaş kategorilerindeki müsabakalarda oynayabilir ve 

bu futbolcular daha sonra kendi yaş gruplarına dönebilir.  

 

(5) Bu maddenin 4. fıkrasının ihlali halinde ilgililerin FMT hükümleri uyarınca yapacakları itiraz üzerine AFDK 

tarafından ilgili takımın hükmen mağlup sayılmasına karar verilir. FMT’de belirtilen diğer hükmen 

mağlubiyet sebepleri saklıdır.  

 

(6) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki diğer futbolcular ile 

aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik yaşlarının tıp fakültesi veya devlet 

hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir. İlgili kulüpler TFF tarafından gerekli 

görüldüğü takdirde futbolcuların tıp fakültesi veya devlet hastanelerinden alınmış kemik yaşı tespit 

raporlarını TFF’ye gönderirler. 

 

 

TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU  

 

(1) Elit Lig ve Bölgesel Gelişim Ligi müsabakalarına katılan kulüpler, U14, U15 yaş gruplarının her biri için en 

az UEFA B; U16, U17 ve U19 yaş gruplarının her biri için en az UEFA A lisansa sahip birer teknik sorumlu 

bulundurmak zorundadırlar. Bölgesel Gelişim Ligi U15 yaş grubu için en az UEFA B, U16, U17 ve U19 yaş 



grubu için en az UEFA A lisansa sahip birer teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar Bu kategorilerde 

yardımcı antrenörlük yapacak olanların en az UEFA B lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Gelişim Ligleri 

yaş grubu teknik sorumluları, Gelişim Ligleri diğer yaş gruplarında antrenör olarak sahaya çıkabilir.  

 

(2) Bir seferde 7, toplamda 14 veya üzerinde müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı 

veya bir seferde en az 52 gün veya toplamda 100 gün veya üzerinde hak mahrumiyeti cezası almış olan 

teknik adamlar, kaleci antrenörleri ve müsabaka isim listesinde yer alan diğer tüm görevliler o sezon ve takip 

eden iki sezonda Gelişim Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar. (Müsabaka isim listesine cezalı veya 

tedbirli futbolcu yazılması ile oyuncu uygunluğu olmayan futbolcuların yazılması nedeni ile alınan cezalar 

bu madde kapsamında değildir.)  

 

(3) Her teknik adam FGD tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay ve eğitim faaliyetine katılmak 

zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim programlarına katılmadıkları takdirde 

bulundukları sezonun geri kalan bölümünde ve bir sonraki sezonda Gelişim Liglerinde programında görev 

alamazlar ve bu teknik adamların bağlı bulundukları kulüplere 5.000.TL’den 10.000. TL’ye kadar para cezası 

verilir.  

 

(4) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta 

için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir. İlgili yaş kategorisi teknik sorumlusunun kabul 

edilebilir mazeret ile müsabakaya çıkamaması ve bu mazeretini TFF’ye sunması ve TFF tarafından kabul 

edilmesi durumunda bu süre içerisinde Bölgesel Gelişim Ligi yaş grubu teknik sorumlularından herhangi biri 

sahaya çıkabilir.  

 

(5) Elit Liglerine katılacak kulüpler profesyonel kaleci antrenörü diplomasına sahip en az 2 adet, Bölgesel 

Gelişim ligine Katılacak kulüpler profesyonel kaleci antrenörü diplomasına sahip en az 1 adet kaleci 

antrenörü bulundurmak zorundadırlar. 

 

MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ  

 

(1) Gelişim Ligleri müsabakalarında, müsabaka kadrosunda bulunan futbolcuların isimlerini ve forma 

numaralarını içeren TFF resmi internet sitesinde yayınlanan tek tip müsabaka isim listesi teknik sorumlu 

veya teknik sorumlunun sahada hazır bulunmaması durumunda antrenör tarafından imzalanarak, en geç 

müsabakanın başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.  

 

(2) Gelişim Ligleri, müsabakalarında en fazla ikisi kaleci olmak üzere isim listesinde en az 17, en fazla 20 

futbolcu yazılması zorunludur. Bu kurala haklı bir gerekçe olmaksızın uyulmaması halinde, ilgili kulüp 

talimatlara aykırılık sebebiyle AFDK’ya sevk edilir.  

 

(3) Gelişim Ligleri U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş grubu müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği 

kullanma hakkı mevcuttur. Takımlar toplam beş oyuncu değişikliğini üç defada yapabilirler; devre arasında 

yapılan oyuncu değişiklikleri bu sayının dışındadır. Takımlar oyuncu değişiklik haklarının kullanılıp 

kullanılmayacağı serbestçe belirleyebilirler. 
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BÖLÜM-3: 2019 – 2020 KADIN FUTBOL LİGLERİ ÖZGE 

KANBAY SEZONU MÜSABAKALARI STATÜSÜ 

 
SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER ve MÜSABAKA İSİM LİSTELERİNİ İMZALAMAYA YETKİLİ KİŞİLER  

 

(1) Kadın Futbol Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakalarda, biri kadın olmak üzere en fazla iki 

yönetici, bir teknik sorumlu, bir antrenör, bir kaleci antrenörü, bir doktor, bir masör (veya fizyoterapist) 

sahaya girebilirler.  

 

(2) Tüm takımlar müsabakalarda bir kadın yöneticiye saha içerisinde görev vermek zorundadır. Ancak saha 

içerisinde kadın teknik sorumlu veya kadın antrenörün bulunması halinde müsabakalarda kadın yöneticiye 

görev verme zorunluluğu bulunmamaktadır. Saha içinde kadın yönetici ya da antrenör bulundurmayan 

kulüpler AFDK ya sevkedilir.  

 

(3) Takımların müsabaka isim listesinde yer alan ve saha içi giriş kartı bulunan yöneticisi, teknik sorumlu 

veya antrenörlerden birinin müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur.  

 

(4) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka gününde 

cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar.  

 

(5) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından 

oynatılmayacak olup, oynatılmayan müsabakalar hakkında AFDK tarafından hükmen mağlubiyet kararı 

verilir.  

 

(6) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması durumu bir kulüp için bir sezonda ikinci kez 

tekrarlandığı ve bu yüzden müsabaka hakem tarafından oynatılmadığı takdirde verilecek disiplin cezasının 

yanında bu müsabakanın hakem, gözlemci, denetçi, personel ve rakip kulübün ulaşım - konaklama 

masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir. 

 

FORMA SETLERİ  

(1) Müsabakalara her iki takım biri açık renk diğeri de koyu renk olmak üzere iki forma seti getirmek 

zorundadır. Forma, şort, kaleci kazağı ve tozluk örnekleri müsabaka öncesinde karşılaştırılacak ve hakem 

tarafından belirlenen örnek müsabakada kullanılacaktır.  

 

(2) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan 

takım ev sahibi takım sayılır.  

 

(3) Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde kulüpler, futbolcuların sezon boyunca giyecekleri 1’den 99’a kadar olan forma 

numaralarının yazılı olduğu listeyi sezon başlamadan önce Futbol Gelişim Direktörlüğü'ne bildirmeleri 

zorunludur.  

 

(4) Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde forma numaraları, sezon boyunca herhangi bir nedenle (futbolcunun başka bir 

kulübe transfer olması vs.) başka bir futbolcuya devredilemez. Transfer edilen futbolculara kullanılmayan 

numaralardan birinin verilmesi zorunludur.  

 

(5) Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman Talimatı hükümleri uygulanır. 

 

 

 



 

 

KADINLAR 1.LİGİ 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  

 

(1) Kadınlar 1.Ligi’nde 01.01.1991 ile 31.12.2003 tarihleri arasında doğmuş futbolcular bu ligde 

oynayabilirler. 31.12.1990 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) tane yaşı büyük kadın futbolcu 

müsabaka isim listesine yazılabilir veya oynatılabilir.  

 

(2) Kadın Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, 

hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) aynı yaş kategorisinde en az 4 futbolcu 

göndermesi durumunda ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki Kadın 

Ligleri ve Yıldız Şampiyonaları müsabakaları ileri bir tarihe ertelenebilir.  

 

(3) Kadın Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Yıldız Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, 

hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) en az 5 oyuncu göndermesi durumunda 

ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki müsabakaları ileri bir tarihe 

ertelenebilir.  

 

(3) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için ilgili yaş kategorisinden en az 8 

oyuncunun okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi ile ertelenme 

talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce öğrenci oyuncuların okul 

müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazılarını ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim 

Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmaz. 

 
TEKNİK SORUMLU ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU  

 

(1) Kadınlar 1. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumluların en az “UEFA B”, antrenörlerin ise en az “TFF 

Grassroots C” antrenörlük lisansına sahip olmaları zorunludur. 2020-2021 sezonunda görev yapacak teknik 

sorumluların UEFA A lisansına sahip olması zorunludur. Şampiyonlar ligine katılma hakkı elde edecek takım 

teknik sorumlusunun UEFA A Lisansı olması zorunludur.  

 

(2) Teknik sorumlu ve antrenörler ile sahaya girecek yöneticilerin sezon başında yapılacak başvurular 

sırasında son iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı 

ibraz etmeyenler bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev alamaz, yöneticiler sahaya giriş 

kartı alamaz. 

 

KADINLAR 2. LİGİ 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  

(1) Kadınlar 2. Ligi’nde 01.01.1991 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş futbolcular oynayabilirler. 

31.12.1990 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) adet yaşı büyük kadın futbolcu esame listesine 

yazılabilir veya oynatılabilir. Müsabaka isim listesinde 01.01.2001 ile 31.12.2003(bu tarihler dahil) tarihleri 

arasında doğmuş en az 3’ü oyunda olmak şartı ile en az 5 oyuncunun yer alması zorunludur.  

 

(2) Kadınlar 2. Ligi’nde yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz.  

 

(3) Kadın Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, hazırlık 

kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) en az 5 oyuncu göndermesi durumunda ilgili 



kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki müsabakaları ileri bir tarihe 

ertelenebilir.  

 

(4) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için ilgili yaş kategorisinden en az 8 

oyuncunun okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi ile ertelenme 

talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce öğrenci oyuncuların okul 

müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazılarını ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim 

Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

TEKNİK SORUMLU ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU  

 

(1) Kadınlar 2. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumlu ve antrenörlerin en az “TFF Grassroots C” 

antrenörlük lisansına sahip olmaları gerekmektedir. 2020 – 2021 sezonundan itibaren Kadınlar 2. Ligi’nde 

görev yapacak Teknik Sorumluların en az “UEFA B” antrenör lisansına sahip olmaları zorunludur.  

 

(2) Teknik sorumlu ve antrenörler ile sahaya girecek yöneticilerin sezon başında yapılacak başvurular 

sırasında son iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı 

ibraz etmeyenler bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev alamaz, yöneticiler sahaya giriş 

kartı alamaz. 

 

KADINLAR 3. LİGİ 

 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  

 

(1) Kadınlar 3. Ligi’nde 01.01.1991 ilâ 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş futbolcular oynayabilirler. 

31.12.1990 ve daha önce doğmuş olan en fazla 5 (beş) adet yaşı büyük kadın futbolcu müsabaka isim 

listesine yazılabilir veya oynatılabilir. Müsabaka isim listesinde 01.01.2001 ile 31.12.2003 (bu tarihler dahil) 

tarihleri arasında doğmuş en az 3’ü oyunda olmak şartı ile en az 5 oyuncunun yer alması zorunludur.  

 

(2) Kadınlar 3. Ligi’nde yabancı uyruklu futbolcu oynayamaz.  

 

(3) Kadın Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Yıldız Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, 

hazırlık kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) en az 5 oyuncu göndermesi durumunda 

ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki müsabakaları ileri bir tarihe 

ertelenebilir.  

 

(4) Okul müsabakalarına denk gelen müsabakaların ertelenebilmesi için ilgili yaş kategorisinden en az 8 

oyuncunun okul müsabakalarına davet edilmiş olması gerekir. Okul müsabakaları sebebi ile ertelenme 

talebinde bulunacak kulüplerin ilgili müsabaka tarihinden en az 7 gün önce öğrenci oyuncuların okul 

müsabakalarına katılacağını bildiren Valilik onaylı davet yazılarını ve dilekçeleri ile Futbol Gelişim 

Direktörlüğü’ne başvuruda bulunulması zorunludur. Süresinde yapılmayan başvurular değerlendirmeye 

alınmaz.  

 

TEKNİK SORUMLU ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU  

 

Kadınlar 3. Ligi’nde görev alacak olan teknik sorumlu ve antrenörlerin en az “TFF Grassroots C” antrenörlük 

lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teknik sorumlu ve antrenörler ile sahaya girecek yöneticilerin sezon 

başında yapılacak başvurular sırasında son iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri 

zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeyenler bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev 

alamaz, yöneticiler sahaya giriş kartı alamaz. 



 

YILDIZ KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI 

 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

  

(1) 2019-2020 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.2004 ile 31.12.2006 tarihleri 

arasında doğmuş (bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlarda yabancı futbolcu 

yer alamaz.  

 

(2) Kadın Ligleri kapsamında yer alan kulüplerin Milli Takımlar organizasyonlarına (Milli müsabakalar, hazırlık 

kampları, karma organizasyonları, milli takım seçmeleri vs.) aynı yaş kategorisinde en az 5 futbolcu 

göndermesi durumunda ilgili kulüplerin yazılı başvurusu doğrultusunda, organizasyon tarihlerindeki Kadın 

Ligleri ve Yıldız Kızlar Şampiyonası müsabakaları ileri bir tarihe ertelenebilir.  

 

TEKNİK SORUMLU ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU  

 

Müsabakalara katılacak takımlarda en az “TFF Grassroots C” veya dengi lisansa sahip bir teknik sorumlu ve 

antrenörlerin görev alması zorunludur. Teknik sorumlu ve antrenörlerin ve sahaya girecek yöneticilerin 

sezon başında yapılacak başvurular sırasında son iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri 

zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeyenler bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev 

alamaz, yöneticiler sahaya giriş kartı alamaz. 

 

U-13 KIZLAR YEREL ŞAMPİYONALARI 

 
FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU  

 

2019 U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları müsabakalarında, 01.01.2006 ile 31.12.2008 tarihleri arasında doğmuş 

lisanslı futbolcular oynayabilecektir.  

 

TEKNİK SORUMLU ANTRENÖR VE YÖNETİCİLERİN UYGUNLUĞU  

 

(1) Müsabakalara katılacak takımlarda en az “TFF Grassroots C” veya dengi lisansa sahip bir teknik sorumlu 

ve antrenörlerin görev alması zorunludur. Teknik sorumlu ve antrenörler ile sahaya girecek yöneticilerin 

sezon başında yapılacak başvurular sırasında son iki ay içerisinde alınmış arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeleri 

zorunludur. Arşivli adli sicil kaydı ibraz etmeyenler bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev 

alamaz, yöneticiler sahaya giriş kartı alamaz.  

 

(2) Kadın teknik sorumlu veya antrenöre sahip olmayan takımlarda bir kadın yöneticinin bulunması 

zorunludur. Bu kişinin müsabakalarda saha içinde yer almaması halinde ilgili kulüp disipline sevk edilir. 


