
 

2018 - 2019 REKTÖRLÜK FUTSAL 

TURNUVASI 

  

TEK DEVRELİ LİG USULÜNE GÖRE OYNANACAK MÜSABAKA KURALLARI 
 

1- Karşılaşmalarda Uluslararası Futsal Oyun Kuralları geçerlidir. 

2- Takım kadroları en fazla 10 oyuncudan oluşabilir. 

3- Bir takımın listesinde yer alan oyuncu, daha sonra başka bir takım kadrosunda yer alamaz. 

4- Takımların kadrolarında Üniversitemizde kadrolu akademik personel ve idari personel (4A - 4B - 4C ve 4D) dışında 

oyuncu yer alamaz. 

5- Takımlar oyun alanında 1 kaleci ve 4 oyuncu (toplam 5 oyuncu) bulunduracaktır.   

6- Karşılaşmalar 20’şer dakikalık iki devre şeklinde oynanacaktır. 

7- Takımlar müsabaka süresince sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahiptirler. 

8- Takımlar her devrede bir dakikalık 1’er mola alma hakkına sahiptirler. 

9- Karşılaşmalarda salona uygun ayakkabı ve spor malzemeleri kullanılacaktır. 

10- Direkt kırmızı kartlarda oyuncunun cezası hakem ve gözlemci raporuna göre belirlenir. 

11- Hakeme, sporcuya veya salon içerisinde bulunan herhangi bir kimseye yapılan fair-play dışı tüm davranış ve 

söylemler hiçbir gerekçe gösterilmeden turnuvadan men sebebidir. 

12- Takımlar, müsabakanın başlama saatinde 5 oyuncu (1 kaleci ve 4 oyuncu) ile sahada yerlerini almadıkları takdirde 

hükmen (5-0) mağlup sayılırlar.  

13- Galip takımlara 3, berabere kalan takımlara 1, mağlup takımlara 0 puan verilir. 

14- Müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım grup birincisi olur, diğer takımlar puanlarına göre sıralanırlar. 

15- Puanların eşitliği halinde kendi aralarındaki müsabakalarda daha fazla puan almış olan takım üstün sayılır. 

16- Kendi aralarındaki müsabakalarda da puan eşitliği varsa, genel gol averajı daha iyi olan takım üstün sayılır. 

17- Genel gol averajında da eşitlik devam ediyorsa, daha fazla gol atan takım üstün sayılır. 

18- En çok gol atmada da eşitlik devam ediyorsa, hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

19- Eşitlik devam ediyorsa, en az kırmızı kart gören takım üstün sayılır. 

20- Eşitlik devam ediyorsa, en az sarı kart gören takım üstün sayılır. 

21- Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyor ise üstün takım kura ile belirlenir. 

22- Müsabakalar ile ilgili her türlü itiraz Teknik Kurula yazılı olarak yapılacaktır. 

 

 

 

 


