KARATAY BELEDĠYESĠ
23 NĠSAN ĠMAM HATĠP ORTAOKULU
ÖĞRETMENLER ARASI
FUTBOL TURNUVASI ġARTNAMESĠ
1. BAġLANGIÇ TARĠHĠ: Turnuvanın baĢlangıç tarihi 22 Nisan 2016 Cuma günüdür. Kura
çekimi ve evrakların temini 15 Nisan Cuma günü saat 18.00’da Alaaddin Öğretmen Evi toplantı
salonunda olacaktır.
2. MÜSABAKA SAATLERĠ: Maçlar 20.00-21.00, 21.00-22.00 ve 22.00-23.00’de oynayacaktır.
Müsabakalar Öğretmenler Arası Okullar Futbol Ligi bitene kadar her Cuma ve Pazartesi akĢamı
oynanacaktır.
3. MÜSABAKA YERĠ: Maçlar 20 takıma kadar katılımın sağlanması durumunda ġehit Muharrem
Samur ve Dumlupınar sahalarında oynanacaktır. Organizasyon komitesi gerekli gördüğü
durumlarda maçlardan bir gün önce saat ve saha konusunda takımlara bildirmek Ģartı ile
değiĢiklik yapabilir.
4. DUYURULAR: Turnuva boyunca tüm duyurular, fikstür, maç sonuçları ve puan durumları
okulumuz Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO web sitesinde (http://www.karatay23nisan.meb.k12.tr) ve
Konya ASKF web sitesinde (http://www.kaskf.org.tr) yayınlanacaktır.
ORTAK PAYDAġLAR: Turnuvanın ortak paydaĢları; Karatay Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ve Konya Futbol Ġl
Temsilciliğidir.
STATÜ: Maçlar 30 dakika iki devre üzerinden oynatılacak olup devre arası 5 dakikadır.
Galibiyet 3 puan Beraberlik 1 puana ve Mağlubiyet 0 puandır.
-

Müsabakalar dörderli grup Ģeklinde, tek maç üzerinden oynatılacaktır.
Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek olup, takım sayısına göre en iyi
grup üçüncüleri değerlendirilmeye alınıp bir üst tura yükselecektir.
Ġkinci tur müsabakaları çapraz eĢleĢtirme ile devam edecektir. (Örnek: A1-B2, B1-A2 vb.)

5. KADRO VE TAKIM SAYISI: Takımların kadro sayıları 12 ile sınırlı olup sahada oynayacak
oyuncu sayısı 7+1’dir. Turnuva boyunca takımlar kadrolarında misafir oyuncular da dâhil
herhangi bir değiĢiklik yapamayacaklarıdır.
6. OYUNCU DEĞĠġTĠRME: Oyuncu değiĢtirme 4 ile sınırlıdır. DeğiĢen oyuncu oyuna tekrar
giremez.
7. OYUNCU SAYISI: Takımlar müsabakalara en az 6 oyuncu ile gelebilirler. Aksi takdirde
hükmen mağlup sayılacaklardır.

8. AKTĠF SPORCU DURUMU: Takımlarda aktif olarak spor yapan ve lisansı vize görmüĢ
sadece 1 tane sporcu yer alabileceklerdir. 40 yaĢ üzeri öğretmen sporcular için herhangi bir vize
ve lisans Ģartı aranmayacaktır.
9. MĠSAFĠR OYUNCU: Okullar kendi okullarında görev yapan öğretmenlerin dıĢında,
Ģartnameye uygun olması halinde farklı okullardan 3, tek okuldan olmak kaydı ile 4 misafir
oyuncu alabilir. Kendi okulları müsabakaya katıldığı halde bir oyuncu baĢka okulun takım
listesinde yer alabilir. Misafir oyuncu uygulamasında ilçe önemli değildir.
10. KADRO DURUMU: Okullarda görev yapan atanan stajyer öğretmen, memur, hizmetli ve
antrenör olarak görev yapan çalıĢanlar, Ģartnameye uygun olduğu durumlarda, okul müdürünün
’’Okulumuzun personelidir’’ ibareli yazısı ile turnuvaya katılabilir.
11. PERSONEL DURUMU: Okullarda görev yapan görevlendirme ve ücretli öğretmenler o okulun
personeli sayılacaktır. Görevlendirme ile bir okulda görev yapan öğretmen hem kendi okulunun
takım listesinde hem de kadrosunun bulunduğu okulda müsabakalara katılmaz ama istediği
okulun listesine girebilir.
12. BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMENLERĠ: Okulların listelerine Ģartnameye uygun Ģekilde 6’ya
kadar beden eğitim öğretmeni yazılabilecektir. Tüm Ģartlara uyuyorsa sahada 4 beden eğitimi
öğretmeni yer alabilecektir.
13. KIYAFET: Turnuvanın genelinde sarı, kırmızı kartların takibi yapılacağından maçlarda
numaralı forma giyme zorunluluğu vardır. Hazırlanacak esame listeleri bu doğrultuda
düzenlenecektir. Turnuvaya katılacak takımlar kendi spor kıyafetlerini kendileri getireceklerdir.
Formaların benzer renkte olması durumunda organizasyon komitesi tarafından verilecek yeleği
ev sahibi takım giyer.
14. CEZAĠ KURALLAR: Futbol müsabakaları yöneltmeliğinde uygulanan kurallar ofsayt hariç
aynen geçerlidir. Ġhraç edilen oyuncu hakem raporunda belirtilen hususlara göre müsabaka
oynamama veya men cezası alacaktır. Çift sarı karttan kırmızı kart gören oyuncu 1 maç men
cezası alır. Direk kırmızı kart gören oyuncu 2 maç men cezası alır.
15. TURNUVA ÜCRETĠ: Turnuvanın ödül sponsoru Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO’dur. Turnuva
ücreti bir defaya mahsus takım baĢı 480 TL’dir. Takımlardan katılım ücreti dıĢında müsabakalar
süresince herhangi bir ücret alınmayacaktır. Turnuva ücretleri kura çekimi günü 15.04.2016
günü organizasyon komitesine teslim edilecektir.
16. ÖDÜLLER: Turnuvada dereceye giren takımlara verilecek hediyeler aĢağıda belirtilmiĢtir;
1.’ye Kupa, madalya ve eĢofman takımı,
2.’ye Kupa, madalya ve forma takımı,
3.’ye Kupa, madalya ve spor ayakkabısı
17. TAKIM ĠSĠMLERĠ: Okullar kendi okul isimleriyle müsabakalara katılabilecekleri gibi farklı
bir isimle de organizasyonda yer alabilirler.

18. Turnuva ile ilgili tüm iĢlemlerden takım yetkilisi ve Okul Müdürü sorumludur.
19. Oyun süresince takım 4 kiĢi kalana kadar maça devam edilir. Takımda oyuncu sayısı 4’e düĢtüğü
durumlarda oyuna devam edilmez. Bu durumda müsabaka neticesinin tesciline Tertip Komitesi
yetkilidir.
20. Müsabakadan önce, sporcu kimlik kontrolü hakemler nezaretinde rakip takım yetkilisi tarafından
yapılır. Kimliği bulunmayan sporcular müsabakada oynayamaz. Ġsim listeleri her iki takımda
yetkililerine “Hiçbir itirazım yoktur .” ibaresi ile imzalattırılıp Tertip Komitesine müsabaka
baĢlamadan teslim edilir.
21. Hava muhalefeti nedeni ile müsabakalara hakem kararı ile ara verilebilir veya müsabakalar iptal
edilir. Ġptal edilen maçın skoru dikkate alınmaz ve tekrarı oynatılır.
22. Takımların puan eĢitliği durumunda;
 Kendi aralarında oynadıkları maça bakılır. Aynı ise,
 Averaja bakılır.
 Averaj eĢitliği halinde gol fazlalığına bakılır.
 Tüm Ģartlar eĢitse kura çekilir.
23. Bu maddeler haricinde olabilecek konular futbol müsabaka talimatı ve tertip komitesi kararı ile
çözümlenir. Tertip komitesinin uygun görmesi durumunda herhangi bir takım ligden
çıkartılabilir.
24. ĠSTENEN EVRAKLAR
-

Sağlık raporu (EK-1)
Kimlik fotokopisi
Takım listesi – Esame (EK-3) Her maç için
Görev yeri belgesi (Resimli kurum müdürü onaylı) (EK-2)
Her fotoğrafın üzeri kurum amiri tarafından mühürlenecek ve imzalanacak, baĢka okuldan
takıma katılan yabancı statüsündeki öğretmenler farklı okullardan ise her öğretmen için bir
tane Ek-2 doldurulacaktır.

*** Karatay Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO ve Amatör Spor Kulüpleri
Federasyonu ‘un ortaklaĢa düzenlediği Öğretmenler Arası Futbol Ligi ‘in sağlık, hakem ve
güvenlik önlemleri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından sağlanacaktır.
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Erkan HOROZOĞLU

Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO Müdürü
0 533 776 47 14
Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO Beden Eğt. Öğrt.
0 535 824 08 41
HĠF Ġl Temsilcisi ve Futbol Ġl Tem. Yrd.
0 533 425 38 94
Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO Müdür.Yrd.
0 505 446 50 59
Necip Fazıl Kısakürek ĠHO Müdür Yard.
0 505 355 81 80
Karatay Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni
0 554 873 31 26
Karaaslan Atatürk O. Beden Eğitimi
Öğretmeni
0 506 587 45 95
Yaylapınar O. Beden Eğitimi Öğretmeni
0 545 914 40 07
Karatay Bel. 23 Nisan ĠHO BiliĢim Tek. Öğrt.
0 555 287 65 90

ORGANĠZASYON KOMĠTESĠNĠN GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turnuva boyunca müsabakalardaki güvenliği sağlamak.
Saha, hakem ve sağlık personelini ayarlamak.
Takımlardan istenilen evrakları takip etmek.
Müsabakaların tarih, saat ve sahalarını belirleyip web sitesi üzerinden yayınlamak.
Müsaba sonuçlarını web sitesi üzerinden yayınlamak.
Müsabakalarda oluĢabilecek problemleri en aza indirmek ve çözüm üretmek.

Not: Turnuvaya katılan her takımın, takım sorumlusu organizasyon komitesinin doğal üyesi
sayılır.

