SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 160. YIL ANISINA SAYDER 2022 MİNİ FUTBOL
TURNUVASI
Katılım ve Oyun Kuralları
SAYDER tarafından 10.06.2022 Son başvuru tarihi olmak üzere 13.06.202230.06.2022 tarihleri arasında Futbol Turnuvası yapılacaktır.
Turnuvanın organizasyonu, yönetimi ve disiplin ile ilgili konularda her türlü kararı
almaya “tertip komitesi” yetkilidir. Bu komite turnuvanın başlangıcından bitimine kadar ortaya
çıkacak her türden sorunun çözümü amacıyla kurulmuştur.
Aşağıda yazılı olan kurallar, turnuvanın tabi olacağı kurallardır.
1- Müracaat:10.06.2022 tarihi mesai bitimine kadar SAYDER yönetim kurulu üyesi
Başdenetçi Serhan ÖZTÜTO’ya yapılacaktır.
2-Müsabaka Yeri: Katılım sayısına göre başvuruların bitimi itibari ile belirlenecektir.
3- Takım ve Oyuncu Sayısı: Takım listeleri 10 kişi ile sınırlı olup teslim tarihinden
sonra değişiklik kabul edilmeyecektir.
4- Oyuncular ve Takım
*Turnuvada oynayacak sporcularda, T.C. Sayıştay Başkanlığı Meslek Mensupları esas
alınacaktır.
*Takımlar 750 -TL katılım ücreti ödeyecektir. (Halı Saha ücretleri buna dâhildir.)
*Her bir takımın ismi, kaptanı ve bir rengi olması istenmektedir.
OYUN:
* Karşılaşmalar bir kaleci olmak üzere toplam 7 as ve 3 yedek oyuncu ile oynanır.
* Karşılaşmalara 5 oyuncudan az kadro ile başlanamaz.

* Karşılaşmalar esnasında oyuncu sayısı 4’ün altına düşerse ilgili takım aleyhine maç
tatil edilir, takım hükmen (3-0) mağlup sayılır. Sonucu tertip komitesi tescil ve ilan eder.
* Maçlar 25’er dakikalık iki devre halinde oynanacak olup, devre arası 5 dakikayı
geçmeyecektir. Her takım maç saatinden en az 15 dakika önce sahaya gelecektir. Maçın
başlama saati geldiği halde 10 dakika sonunda sahaya çıkmayan takım hakem tarafından
hükmen mağlup sayılır.
* Maç sırasında krampon veya sahada futbol oynamaya elverişli ayakkabı giyilmesi
zorunludur.
* Fikstür ve gruplar kura çekilerek belirlenecektir. Müsabakaların gün ve saatleri
takımlara ayrıca bildirilecektir.
TURNUVA OYUN KURALLARI
a –Turnuvada takımlar kura ile gruplara ayrılarak tek devreli lig usulü oynanacaktır.
(Katılım Sayısına göre eleminasyon sistemi de uygulanabilecektir.)
b -Maçlar 1 hakemle oynanacaktır.
c -Galibiyete 3 ( üç ), beraberliğe 1 ( bir ) puan verilecek, mağlubiyete 0 (sıfır) puan
verilecek, puan eşitliğinde iki takım arasındaki maça bakılacak, galibiyet yoksa, beraberlik var
ise, 3 takım ve daha fazla puan eşitliği varsa genel averaja bakılır.
e -Çeyrek ve yarı finallerde eşitlik bozulmazsa 10’ar dakikalık iki devre halinde uzatma
dakikaları oynanacaktır.
f-Uzatma sonucunda da beraberlik bozulmaz ise seri penaltı atışlarına geçilir.
g -Maç sırasında takımlar en fazla 3 oyuncu değişikliği yapabilirler ( Kaleci dahil )
ÖDÜLLER:
a. Şampiyon Takıma Kupa verilecektir. Ayrıca turnuvada birinci ve ikinci olan
takımların her bir oyuncusuna madalya verilecektir.
b. Turnuvanın gol kralına plaket verilecektir.

CEZALAR:
Disiplin cezalarıyla ilgili kararları başvuru üzerine ya da resen tertip komitesi verir.

A -Herhangi bir nedenle ertelenen maç daha sonra belirlenen gün ve saatte oynanacaktır.
Mazeretsiz veya mazereti kabul edilmeyen takımın sahaya çıkmaması durumunda hem hükmen
mağlup kabul edilir hem de mevcut puanından 3 ( üç ) puan silinir. Mazeretlerin maç saatinden
1 gün önceden bildirilmesi zorunludur.( Ertelenen maçın daha sonra belirlenen gün ve
saatine itiraz kabul edilmeyecektir. )
B- Kırmızı kartın cezası oyundan çıkma olarak değerlendirilecektir.

