
BAYRAM HAMİŞ HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI KURALLARI 

 

1- Her takım sahaya en fazla 6 (altı) en az 4 (dört) oyuncuyla çıkabilir. Her takım en fazla 3 

stajyer oyuncuyu takımlarında bulundurabilecektir. Ancak sahaya en fazla 2 stajyer çıkabilir.  

2- Her takım 4 oyuncu değişikliği yapabilir. Oyundan çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez.  

3- Bu turnuva 2 gruptan oluşmaktadır. Gruplarında 1. olan takımlar direkt olarak yarı finale 

çıkmaya hak kazanır. 2. Ve 3. Olan takımlar ise diğer grubun 2. Ve 3. leri ile çapraz eşleşme 

ile çeyrek final maçı oynar. Çeyrek final tek maç usulü oynanacaktır. Maçın berabere bitmesi 

sonucu eşitlik bozulmaz ise penaltı atışları sonucu yarı finale çıkan takım belirlenecektir.  

4- Maçlarda sağlığı tehdit edici unsur olması nedeni ile krampon, gözlük, kolye v.b. kesici aletle 

oynanması kesinlikle yasaktır. Aksi durumda yetki Spor Komisyonu’na aittir.  

5- Maçlar hakem düdüğü ile başlayacak, 25’er dakikalık iki devre usulü oynanacaktır. Maç 

hakem düdüğü ile sona erecektir.  

6- Grup maçlarında puan eşitliği halinde önce ikili veya üçlü averaj daha sonra ise kendi 

aralarındaki müsabakalarda atılan gol sayısına, eşitlik bozulmaması halinde ise genel averaj ile 

belirlenen Futbol Federasyonu kuralları uygulanacaktır.  

7- Saha içerisinde takım kaptanları mutlaka belirlenecek ve kollarına kaptanlık pazubandı 

takacaklardır.  

8- Kırmızı kart gören oyuncunun bir sonraki maçta görev alıp almayacağı komisyon tarafından 

belirlenecektir.  

9- Oyuncuların turnuva, ahlaki ve centilmenlik kurallarına hassasiyetle uymaları gerekmektedir. 

Saha içerisinde rakip oyuncu veya hakeme sözlü yada fiili müdahalede bulunan oyuncular 

hakem tarafından gerekli cezaya çarptırılacaktır.  Bu davranışlarından dolayı hakem veya 

komisyon tarafından belirlenen tutanaklar, rapor dahilinde oyuncuya bildirilerek komisyonca 

belirlenen cezalar verilir.  

10- Kaçak yada turnuva kuralları dışında oyuncu oynatan takımlar, tespiti halinde oynadıkları 

maçtan hükmen mağlup sayılacaklardır.  

11- Turnuvada bilinçli yapılan geri pas uygulamasında hakem gerekli kuralları uygulayacaktır  

( Futbol Oyun Kuralları geçerlidir). 

12- Spor komisyonu her maça gerekli görüldüğü hallerde gözlemci atayabilecek ve gözlemcilerin 

verdiği raporlar gerektiğinde maçın sonucuna tesir edebilecektir.  

13- Her takımın sorumlusu kendi oynattığı oyuncuların sağlık durumundan sorumludur. 

14- Kurum takımlarında oynayan oyuncular kesinlikle memur statüsünde olacaktır (Hizmetli, 

Güvenlik Görevlisi, v.s. olmayacaktır).  

15- Turnuva 1., 2., ve 3.’ne kupa ve madalya, en centilmen sorumlu ve oyuncularına ise 

centilmenlik madalyaları verilecektir.  

16- Spor komisyonu gerekli gördüğü durumlarda turnuva ile karar almaya yetkilidir.  

 

 

GAZİANTEP SMMM ODASI SPOR KOMİSYONU  


