
 

GENÇLİK HAFTASI FUTBOL ŞENLİĞİ YARIŞMA TALİMATI 

 

1- Yarışmalara 1999-2000-2001-2002-2003 doğumlu öğrenciler katılacaktır. 

2- Takım kadroları en fazla 12 sporcudan oluşacaktır. 

3- Takımlar; sahada 7 kişi ile yer alabilecektir. (6 sporcu, 1 kaleci) Diğer 5 sporcu yedek, 

(bunlardan birisi kaleci) olacaktır. 

4-  1 takım, 7 kişiden daha az bir kadroyla müsabakaya alınmaz ve hükmen mağlup sayılır.  

5- 3 oyuncusu kırmızı kart gören takım, hükmen mağlup sayılır. Hükmen mağlup sayılan 

takımların puanlaması, TFF yarışma kurallarına göre yapılacaktır. 

6- Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem kontrolünde 

yapılacaktır. Oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.  

7- Yarışmalarda; bir takım yarışma süresince yedek oyuncularının tamamını 

değiştirebilecektir. 

8- Yarışmalar 2x20 ’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Devre arası dinlenme 

süresi 5 dakikadır. 

9- Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır 

10- Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az 5 metre uzakta 

duracaklardır. 

11- Kale vuruşu penaltı noktasının sağından veya solundan atılacaktır. Kaleciye geri pas 

yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca yarışmalarda uygulanan geri pas ile ilgili 

kurallar geçerli olacaktır 

12- TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerli olacaktır 

13- Takımlar müsabakaya çıkmadan 30dk önce okul müdürlüğünden onaylı takım listesi ve 

Ek-1 Formu ibraz etmek zorundadır.  

14- Müsabakalar eleme usulüne göre oynanacaktır.  

15- Takımlar tek tip forma ile müsabakalara çıkmak zorundadır.  

16- Müsabakalar halı sahada oynanacağından sporcular tarafından krampon 

kullanılmayacaktır.  

17- Katılım yapacak okulların 11 Mayıs 2018 tarihine kadar Gençlik Hizmetleri Spor İl 

Müdürlüğüne bildirmesi zorunludur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EK-1 

 

 

 

 

SPORCU BİLGİLERİ  
T.C. KİMLİK NO   

ADI SOYADI   

ANA ADI   

BABA ADI   

DOĞUM TARİHİ   

OKUL ADI   

SINIFI - ÖĞRENCİ NO    

CİNSİYET ERKEK            KIZ               

SAĞLIK İZİN BELGESİ 
  

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı öğrencinin Gençlik Haftası Futbol Şenliğinde oyunlara 

katılmasında sağlık yönünden bir engeli olmadığını beyan ederim. 

  

  

 

                                                                                            Velinin Adı-Soyadı         
                                                                                     İmza-Tarih 

                                                                                       
VELİ İZİN BELGESİ 

Yukarıda kimlik bilgileri yer alan ve velisi bulunduğum oğlumun / 

kızımın ………………….………………………………………........................okulu adına il içi 

müsabakalara katılmasına izin veriyorum. 

VELİNİN ADI 
SOYADI 

  

İMZA - TARİH 
 

Yukarıda kimlik bilgileri belirtilen oyuncu sporcu okulumuzun devamlı öğrencisidir. 

 

 

.../…/201.. 

Okul Müdürü 

Mühür 

İmza 

 



 


