Statüsü
MADDE 1 - KATILIM KOŞULLARI
(1)
FutsalCUP ’a katılmak isteyen takımlar, takımı temsile yetkili kişiler tarafından eksiksiz
olarak doldurup, imzalanmış FutsalCUP Katılım Formu ve Taahhütnamesini (EK-1) çalıştığı
kurumun Sorumlusuna imzalatarak başvurularını gerçekleştirirler. Başvuru, gerekli tüm
belgelerin ibrazı ile mümkündür.
(2)
FutsalCUP a katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar,
takip eden yıllarda FutsalCUP ‘a kabul edilmezler.

FutsalCUP ’ a davet edilen takımlar için katılım bedeli yoktur.
(4)
FutsalCUP En fazla 16 takımdan oluşur.Daha az takım olabilir.
(5)
FutsalCUP Müsabakaları eleme usulü şeklinde düzenlenecek olup, müsabakalar
Toroslar 500 Kişilik Spor Salonunda yapılacaktır.
(3)

MADDE 2 - ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
(1)
FutsalCUP’a ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün,
saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında
FutsalCUP komitesi yetkilidir.
(2)
Müsabakaların oynanacağı salonu FutsalCUP komitesi gerekli izinleri alarak tahsis
eder. Müsabaka alanının düzeni, müsabakanın genel organizasyonu ile gerekli sağlık ve
güvenlik önlemlerinin alınması konularından komite sorumludur.
(3)
Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar FutsalCUP komitesi tarafından alınır ve gerekli
işlemlerin yapılması için ilgili birimlere bildirimde bulunur.
MADDE 3 - OYUN KURALLARI ve TOPLAR
(1)

Müsabakalarda Komitenin uyguladığı Futsal Oyun Kuralları uygulanır.

(2)
(3)
(4)

Müsabakalarda futsal topu kullanılır.
Müsabakalarda salon zeminine uygun ayakkabı kullanılması zorunludur.
Müsabakalarda yer alan tüm sporcuların tekmelik takması komite tarafından tavsiye
edilir.
Her takım sahada 1 Kaleci ve 5 futbolcu ile toplam 6 oyuncu ile mücadele eder.
İstendiği kadar oyuncu değiştirme hakkı bulunmaktadır.

(5)
(6)

MADDE 4 - MÜSABAKA SİSTEMİ

FutsalCUP turnuvası, 1. Tur Maçları, 2.Tur Maçları,3.Tur Maçları , 3.lük maçı ve Final
Maçından oluşur.
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I – 1. 2.3. ve Final Turu Maçları
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Başvuru koşullarını yerine getirmiş takımlar arasında kura çekimi gerçekleştirilir.
Kura çekimi sonucunda, 1. Tur maçları eleme usulü şeklinde oynanır.
1. eleme turu sonrasında 8 takım 2.Tur grubuna yükselir.
2.Tura yükselen takımlar arasında kura çekimi yapılır.
2. Tur Grubu maçları eleme usulü şeklinde oynanır.
2. Turu geçen takımlar 3.Tura yükselir.
3. Eleme Grubuna yükselen takımlar arasında kura çekimi yapılır.
3. Tur Grubu maçları eleme usulü şeklinde oynanır.

3. Turu geçen takımlar FİNAL’e yükselir.
(9)
Final karşılaşması tek maç usulü oynanır.
(10)
Bir karşılaşmada hükmen mağlubiyet kararı verilmesi halinde, galip gelen takım
lehine 5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul
edilmez. Hükmen galip gelen takımın beşten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
(11)
Müsabakaların eşitlik ile bitmesi durumunda 5’er dakikadan iki uzatma devresi
oynanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde 5’er seri penaltı atılır. Eğer eşitlik yine bozulmazsa 1’e
1 penaltı atışı ile kazanan belirlenir.
(12)
3Tur müsabakalarında mağlup olan takımlar üçüncülük, galip gelen takımlar final
müsabakası oynamaya hak kazanır.
(13)
Final müsabakasını kazanan takım, FutsalCUP Şampiyonu olur.
(8)

MADDE 5 – SALONLAR
(1)
(2)

FutsalCUP müsabakaları, Oyun Kuralları’na uygun salonlarda oynanır.
Müsabakaların yapılacağı salon, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, FutsalCUP
komitesi tarafından önerilir ve buna göre seçilir.

MADDE 6 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER
(1)
Takımların idari veya teknik sorumluları, en geç müsabakadan 60 dakika önce
takımların isim listelerini imzalayarak FutsalCUP komitesine teslim etmek zorundadırlar.
(2)
Müsabaka isim listesinde yer alan yedek futbolcular dışında, her takıma mensup
aşağıdaki görevlilerden en fazla ikisi (2) sahaya girebilir:
a)

1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör

b)

1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist

MADDE 7 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1)
FutsalCUP ’da aşağıdaki şartlara uyan ve sağlık durumu imkan veren her futbolcu
oynayabilir.
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(2)
Turnuvaya katılan her sporcu Özel veya Resmi Sağlık Kurumu’ndan, “spor katılımına
engel bir durum saptanmamıştır” onaylı kurul raporu alarak katılmalıdır.Bu belgeyi almamış
olan sporcular sorumluluğu kendileri kabul etmiş sayılır.Bu durumda FutsalCUP komitesinin
bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
(3)
Takımlar müsabakalar başlamadan en fazla 10 kişilik geniş kadroyu komiteye
bildirmek zorundadır (EK-1).
(4)
Takımlar müsabaka isim listelerine en az 7, en fazla 10 futbolcu yazabilirler.
Müsabaka isim listelerinde 2 kaleci bulundurulması zorunludur.
(5)
Takımlar, lisanslı olarak faal futbol oynayan en fazla 1 futbolcu kadrolarında
bulundurup oynatabilirler.1 lisanslı futbolcu dışındaki lisanslı futbolcuların (2016-2017)(2017-2018)-(2018-2019) sezonlarında aktif lisanslı olarak oynamamış olması,lisanslı
futbolcuların
lisans
vizelerini
(2016-2017)-(2017-2018)-(2018-2019)sezonlarında
yaptırmamış olması gerekmektedir.Aksi durumun tespiti halinde uygun olmayan futbolcu
oynatan takım turnuvadan diskalifiye edilir.
(6)
Takımlarda oynayacak futbolcuların doğum tarihi 01/01/2000(dahil) den önce
olmalıdır.01/01/2000 tarihinden sonra doğan futbolcular turnuvaya katılamazlar. Aksi
durumun tespiti halinde uygun olmayan futbolcu oynatan takım turnuvadan diskalifiye edilir.
(7)
Kurumu temsilen o kurumda çalışan en az 1 kişinin takımda yer alması
gerekmektedir.Diğer oyuncuların takımına katıldıkları kurumda çalışmış olmaları
gerekmemektedir ancak katıldıkları takımın kurumsal sorumluluğunu taşımak ve ona göre
davranmak zorunda dır.
MADDE 8 - TEKNİK, İDARİ SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER
Her takım teknik ve idari bir sorumlu belirlemelidir.Teknik ve idari sorumlu aynı kişi olabilir.
MADDE 9 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1)
Bu statüye ve diğer talimatlara aykırı davranan futbolcular, teknik adamlar,
yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında Futbol Disiplin Talimatı uygulanır.
(2)
Müsabakalarda meydana gelen eylemlerle ilgili olarak karar verme yetkisi, komiteye
aittir.
(3)
Müsabakalarda kırmızı kart gören futbolcu,1 maç oynamama cezası alır.
MADDE 10 - KARARLAR ve KARARLARA İTİRAZLAR
(1)
Takım ve kişilere verilen cezalara karşı itiraz FutsalCUP komitesine verilecek dilekçe
ile olur.Bu dilekçelere cevap verme komitenin insiyatifinde dir.Komite gerekçe
göstermeksizin dilekçeye cevap vermeme hakkına sahiptir.Komitenin vereceği karar ve cevap
kesin hükmünde olup itiraz edilemez.
MADDE 11 - TAKIMLARIN RENKLERİ ve FORMALAR
(1)
Takımlar, FutsalCUP müsabakalarında Spora uygun ekipman kullanmak zorundadırlar.
(2)
Takımlar, giyecekleri formayı müsabakalara gelirken yanlarında bulundurmaları
zorunludur.Formaların reklam alanının kullanım hakkı FutsalCUP komitesindedir. Formalara
alınacak reklamın metaryalini komite sağlayacaktır.
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(3)
Futsal Oyun Kuralları gereği, takımlar herhangi bir futbolcusuna müsabaka içinde
futbolcu - kaleci olarak yer verebilir. Futbolcu - kalecinin kendi sırt forma numaralı kaleci
forması ile sahada bulunması gerekmektedir. Futbolcu - kaleci olarak yer alacak bu
futbolcunun müsabaka öncesinde hakemlere bildirilmesi zorunludur.
MADDE 12 - KUPA ve MADALYALAR
(1)
FutsalCUP komitesi tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde müsabakaların sonunda
birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara kupa verilir.
(2)
Kupaların tasarımına FutsalCUP komitesi karar verir.
(3)
Kupa töreni organizasyonu FutsalCUP komitesi tarafından yapılır.
(4)
Takımlar, FutsalCUP komitesinin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa
törenine katılmak zorundadırlar.

MADDE 13 – İTİRAZLAR
(1)
Futsal müsabakalarında oyuncu ve takım uygunluğuna ilişkin kararlar, FutsalCUP
komitesi tarafından verilir.
(2)
İtirazların dikkate alınması için, itiraz dilekçesinin yazılı olarak FutsalCUP komitesine
verilmesi gerekmektedir. Komite gerekçe göstermeksizin dilekçeye cevap vermeme hakkına
sahiptir.
MADDE 14 - YOL - ULAŞIM
(1)

Salona ulaşım takımların kendi imkanları ile sağlanacaktır.

MADDE 15 - HAKEMLER
(1)
Müsabakalarda, FutsalCUP komitesi tarafından atanan 2 hakem görev yapar.1 hakem
sahada (orta), 1 hakem sürenin tutulmasında ve masada görevlidir.

MADDE 16 - SPONSORLUK GELİRLERİ
(1) Saha içindeki reklam alanlarının tamamı FutsalCUP komitesine aittir.

MADDE 17 - YÜRÜRLÜK
Bu statü, FutsalCUP
komitesi’nin 28.09.2018 tarihli ve 01 sayılı toplantısında kabul
edilmiştir.Bu statü davet edilen takımlara gönderilmektedir.
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FutsalCUP BAŞVURU FORMU
Takım Bilgileri
Takım adı
Kaptan adı soyadı
Takım sorumlusu adı soyadı
Adres
Telefon
E-posta
Katılacak sporcu sayısı
Antrenör adı soyadı
İlkyardım seti var mı?

Evet / Hayır

Futsal Tecrübesi
Takımda ne kadar süredir futsal
oynanıyor?
Takım ya da sporcularınız bir lig veya
turnuvada düzenli olarak yer alıyor mu?

Evet / Hayır

Herhangi bir takımla hazırlık ya da dostluk
maçı yapıldı mı?

Evet / Hayır
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KADRO

No

Adı

Soyadı

Cep
telefonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Doğum
Tarihi
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….
.. / .. /
….

* İşbu 2 sayfadan oluşan formda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu,

e-mail

FutsalCUP

müsabakalarına

katılacağımızı belirtiriz.
** FutsalCUP turnuvasında katılım bedeli veya başka bir ad altında para istenmemektedir.Takımlar turnuvaya
ücretsiz davet edilmektedir.
*** FutsalCUP tarafından, belirttiğimiz adres, telefon ve e-posta adresine yapılacak olan bildirimlerin, takımın
resmi tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
**** FutsalCUP turnuvasında Ek1 de sunulan Futsal Oyun Kuralları uygulanır.
***** FutsalCUP turnuvasında hakemler il hakem kurulu tarafından görevlendirilecektir.
****** İşbu formun eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi zorunludur.
Takım yetkilisinin adı soyadı
İmza
Tarih

.. / .. / ….

*Takım yetkilisinin imzası üstüne kuruluşun kaşesi basılı olarak gönderilmelidir
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TAAHHÜTNAME
Takımımızın FutsalCUP turnuvasına katılımı halinde;
1- FutsalCUP ’nin tüm düzenleme ve kararlarına aynen uyacağımızı;
2-Fair Play kriterleri ile statülerini kabul ettiğimizi;
3-FutsalCUP düzenleme komitesinin, kurullarının görev ve yetkilerini kabul edip
kararlarına uyacağımızı; bu kararlara karşı hiçbir idari ve adli yargıya, temyiz,
tashihi karar, yargılamanın iadesi, kanun yararına bozma gibi kanun yollarına
başvurmayacağımızı;
4-Yukarıdaki taahhütlerimize aykırı hareket ettiğimiz takdirde FutsalCUP
turnuvasına katılımımızın iptalini ve müsabakalara iştirak ettirilmemeyi kabul,
taahhüt ve beyan ederiz.
TAKIM ADI

:

TARİH/KAŞE/İMZA :

NOT: Bu taahhütname,takım adına takım sorumlusu tarafından imzalanacaktır.
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