
	
 

BEYLİKDÜZÜ ESNAF ve SANATKARLAR ARASI   
FUTBOL TURNUVA TALİMATNAMESİ	

 
 

ü Takımlar l)steler)n) en az 8, en fazla 12 k)ş)den oluşturacaktır.	
ü Takımlardak) tüm sporcular Beyl)kdüzü sınırları )ç)nde )kamet etmel)d)r. Veya 
Beyl)kdüzü sınırları )ç)nde faal)yet gösteren )şletmen)n çalışanı olmalıdır. 
ü Yaş sınırı: 18  yaş ve üzer) sporculardan oluşacaktır (1999- ve üzer) )	
ü Müsabakalarda takımların forma g)yme mecbur)yet) vardır.	
ü Takımlar l)steler)ne 1 )darec), 1 antrenör yazab)lecekt)r.	
ü Takım l)stes)nde 2 amatör l)sanslı oyuncu bulunab)l)r.  Bu kurala uymayan takımlar 
)hraç ed)lecekt)r.  (Bu oyuncular  Beyl)kdüzü’ nde )kamet etmel)d)r. Veya Beyl)kdüzü sınırları 
)ç)nde olan )şletmen)n çalışanı olmalı.) 
ü Müsabakalarda futbol oyun kuralları uygulanacaktır	
ü Müsabakalarda oyuncuya 1. sarı kart )htar 2. Sarıkart oyundan )hraç gerekt)r)r ve 
oyuncu b)r sonrak) maçta cezalı duruma düşer. 
ü Müsabakalarda oyuncuya oyun gereğ) d)rek kırmızı kart göster)l)rse 2 maç ceza alır. 
Cent)lmenl)ğe aykırı  )hraçlarda cezayı tert)p kom)tes) bel)rler. 
ü Müsabakalarda cezayı gerekt)ren konularda karar verme yetk)s) Tert)p 
Kom)tes)ne a)tt)r.	
ü Turnuvada cent)lmenl)ğe aykırı hareketler (saha )ç)nde kavga saha dışında 
sey)rc)ler)n karıştığı tesp)t ed)len  takımlar) )hraç ed)lecekt)r	
ü Takımlar )s)mler)n) bel)rlerken sakıncalı olab)lecek )s)mler)n dışında )sted)kler) 
)sm) seçeceklerd)r.	
ü Faal profesyonel l)sanslı oyuncu oynattığı  tesp)t ed)len takımlar turnuvadan 
)hraç ed)lecekt)r.	
ü Müsabakalara katılım ücret) alınmayacaktır.	
ü Müsabakaların başlangıç saat)nde müsabaka mahall)nde hazır bulunmayan 
takım en fazla 10 dak)ka beklenecekt)r. Gelmeyen takım hükmen yen)k sayılacaktır.	
ü Müsabakalar devam ederken herhang) b)r nedenle, takım l)stes)ne sporcu 
)laves) kes)nl)kle yapılmayacaktır.	
ü Takımlar katılım l)steler)ne sporcuların forma numaralarını yazacak ve turnuva 
süres)nce değ)şmeyecekt)r.	
ü F)kstür ve Grup oluşturma konuları tert)p kurulunca yapılacaktır.	
ü F)nal maçları sonucunda )lk 4’e g)ren takımlara  kupa ve madalya ver)lecekt)r.	
ü Ödüller Beyl)kdüzü Beled)yes) Tert)p kom)tes) tarafından bel)rlenecekt)r.	
ü Maçlarda k)ml)k kontrolü ve adres kontrolü yapılacaktır.	
ü Maçlar Cumartes) – Pazar günler)  15:00 – 19:00 arası oynanacaktır. 
ü Maçlar Yakuplu Tuncay SOYAK Halı saha, Gürpınar s)teler Halı saha ve 
B)z)mkent halı saha tes)sler)nde oynanacaktır. 
 
 
 
 
Tert%p Kom%tes% 
 
F)dan GÜL Beyl)kdüzü Beled)yes) Spor İşler) Müdürü 
Ceng)z ATASEVEN  Beyesder Başkanı 
Tuncay SOYAK Futbol Tekn)k D)rektörü 
	
 
 
İrt%bat:	
Tel: 444 09 39 
	


