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AFYONKARAHİSAR BAROSU ZAFER KUPASI 

FUTBOL TURNUVASI 2015 GENEL HÜKÜMLER 

 

OYUNCU SAYISI : 

-Oyuncu sayı sınırlaması bulunmamaktadır. TURNUVADA YER ALAN TÜM SPORCULARIN 

AVUKAT, STAJER AVUKAT OLMA ZORUNLULUĞU VARDIR. Ancak takımlar kadrolarında 

bir oyuncuyu geçmeyecek şekilde en az 2 yıl baroda çalışmış baro personeli ve Sadece kaleci 

için geçerli olmak üzere  adliye personelinden olmak ve memur olması koşuluyla yalnızca bir 

oyuncu oynatılabilecektir.  

Her takım, maç başlamadan önce Turnuva Komitesine daha önce bildirdikleri ve adlarına oyuncu 

lisansı çıkmış kişilerden oluşan esame listesinde belirleyerek maç kadrosunu oluşturacaklarıdır. 

Oyuncu lisansları ( spor kartı ) her ilin kendi Gençlik Spor İl Müdürlüklerinden alınacaktır. 

Lisansı veya spor kartı olmayan oyuncu turnuvada oynatılmayacaktır. 

-Oyun süresince her takım en fazla beş oyuncu değiştirebilir. Oyundan çıkan oyuncu müsabaka 

süresince yeniden oyuna giremez. 

 

SAHADA BULUNACAKLAR : 

- Müsabaka süresince, müsabaka yapacak takımların esame listesinde yer alan oyuncular, lisans 

sahibi; takım sorumlusu, teknik direktör, antrenör, doktor, masör vs ile hakemler, gözlemci ve 

Komitenin belirlediği ve yetki verdiği kişiler dışında kalan kimselerin bulunması yasaktır. 

 

ESAME LİSTESİ :  

- Katılımcı takımların daha önce aşağıda belirtilen sınırlar dahilinde Komiteye bildirmiş oldukları 

oyuncu listesinde isimleri yer alan kişilerden müsabaka esame listesi oluşturulacaktır. 

- Komiteye önceden bildirilmiş ve katılımı uygun görülmüş olan oyuncuları gösteren esame listesinin 

turnuvanın başlangıcından sonra değiştirilmesi mümkün değildir. Müsabakaya başlayacak oyuncular 

ile müsabaka sırasında yapılacak değişiklikler bu esame listesinde ismi bulunan kişiler arasında takım 

sorumlusunun onaylayacağı oyuncu değişiklik formu ile gerçekleşecektir. 

Aksi davranış halinde takım disiplin kuruluna sevk edilir. 

 

SAHA OLAYLARI : 

- Saha olayları ile ilgili olarak Komitenin belirleyeceği maç gözlemcisi ve müsabaka hakemi 

tarafından düzenlenen rapor esas alınacaktır. 

- Bu raporda belirtilen disiplin talimatına ve müsabaka kurallarına aykırı durumlar ile ilgili olarak 

karar merci Komite Disiplin Kurulu tarafından karar bağlanacak olup, bu kurulun kararı kesindir. 

 

SONUÇLARIN TESCİLİ : 

- Maç sonuçları Komitenin belirleyeceği maç gözlemcisi ve müsabaka hakeminin raporuna göre 

Yürütme Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir. 
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- Müsabaka ile ilgili itirazlar maçın oynanmasına müteakip Yürütme Kuruluna aynı gün yapılmak 

zorundadır. Bu itirazları Yürütme Kurulu değerlendirecek olup, verdiği kararlar kesindir. Maçın 

oynandığı günden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. 

 

FORMALAR : 

-Takımların müsabaka süresince biri açık biri koyu iki renk ve sırt numarası yazılı forması bulunmak 

zorundadır. Herhangi bir nedenle iki takımında aynı renk forma ile müsabakaya çıkmak zorunda 

kalması veya, müsabaka hakeminin talep etmesi durumunda müsabaka hakeminin belirleyeceği kura 

ile takımlardan birisi müsabakaya yelek ile çıkacaktır. 

-Müsabakaya çıkan oyuncunun forma, şort, tozluk ve mutlak surette tekmelik ile müsabakaya 

çıkması zorunludur. Aksi takdirde müsabaka hakemi tarafından oyuna alınmayacaktır.  

 

KATILIM VE TAAHHÜT :   

Afyonkarahisar Zafer Kupası Futbol Turnuvası şehirlerarası transfer ve konaklama ücretleri katılımcı 

takımlara aittir. Konaklama,   katılımcı takımlara Afyonkarahisar Barosu tarafından bildirilmiş olan 

otellerde ya da takımların kendi belirleyecekleri otellerde yapılacaktır. -Turnuvada ilk maçlar 12 

Haziran Cuma günü yapılacak ve her gün maç yapılmak suretiyle 14 Haziran Pazar günü sona 

erecektir.  

-Takımların otelden stada transferi Komite tarafından sağlanacak olup ücretsizdir.  

 

FUTBOL OYUN KURALLARI : 

 -Aşağıda belirtilenler istisnalar hariç olmak üzere FİFA’nın belirlemiş olduğu müsabaka oyun 

kuralları geçerlidir. 

Afyonkarahisar Zafer Kupası Futbol Turnuvasının amacı; Farklı barolardan ve şehirlerden Avukat 

meslektaşımızın spor yapmasını ve böylece beden ve ruh sağlığını yüksek düzeyde tutmasını 

sağlamak, ayrıca meslek içi dayanışma ve ilişkilerin sıcaklaştırılmasıdır. Katılımcılar arasında 

mesleki ve arkadaşlık bağlarının güçlenmesine yardımcı olmak ve kaynaşmayı sağlamaktır. Bu 

nedenle spor oyunlarında avukatların katılımı ve spor yapmaları esastır.  

Ancak yeterli avukat katılımının sağlanamadığı barolarda sınırsız sayıda stajyer katılması şeklinde 

kontenjan uygulaması yapılmıştır. Daha önceki turnuvalarda yaşanan tecrübeler ve turnuva amacı 

düşünüldüğünde Halen Hukuk Fakültesinde örgün eğitimini devam ettiren 1 öğrenci kontenjanı 

açılmasına karar verilmiştir.  

-Turnuvaya üyesi bulunulan baro levhasına ve stajyer avukat levhasına kayıtlı avukat ve stajyer 

avukatlar katılabilir. Turnuva ruhu gereği hakim ve savcı katılımı da uygun görülmemiştir.  

-Turnuvanın ruhu gereği PROFESYONEL FUTBOLCU STATÜSÜNDE BULUNAN öğrenci, 

stajyer ya da meslektaşlarımızın turnuvaya kabulü mümkün değildir.  

Sarı kartlarda ceza olmayacak, kırmızı kartlarda otomatik bir maç ceza verilecek, hakem raporuna 

göre verilecek fazla ceza disiplin komitesi tarafından verilecektir.  
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1.KURA ÇEKİMİ : 

-Sürenin kısıtlı olması ve tüm katılımcı takımların turnuva öncesi kura ve maç takviminden bilgi 

sahibi olmaları nedeniyle Turnuvanın başlangıcından en az bir gün önce fikstür çekimi yapılacak ve 

takımlara gelmeden bu konuda bilgi verilecektir.  

Kura çekiminde herhangi bir şekilde seri başı uygulaması bulunmamaktadır. Aynı şehir takımlarının 

ilk turda karşılaşabilmesi ihtimal dahilindedir. 

 

2.GRUPLAR ve GRUP MÜSABAKALARI : 

- Maçlar eleme usulü oynanacak ve galip gelen kakımlar ve yenilen takımlar aşağıda belirtilen 

şekillerde maç yapmaya devam edeceklerdir.  

Müsabakalar 30 dakikalık iki devre halinde oynanacaktır.  

Takımların beraberliği halinde takımlar arasında seri penaltı atışı yapılacak ve buna göre birinci 

belirlenecektir. ( 5 değişik oyuncu tarafından 5 penaltı atışı yapılacak, eşitlik bozulmaması halinde 

eşitlik bozulana kadar devam edilecektir.) 

 

3. FİNAL MÜSABAKALARI : 

Final ve 3. lük – 4. lük maçları yine diğer tüm maçlar gibi 30 dakikalık iki devre halinde oynanacak 

olup maçın normal süresinin berabere sona ermesi halinde 10 dakikalık iki devreden toplam 20 

dakika uzatma süresi oynanacaktır. Uzatma süresi sonunda beraberliğin bozulmaması halinde 5 

atışlık seri penaltı atışlarına geçilecektir. 5 atışlık seri penaltı atışları sonucunda eşitliğin 

bozulmaması halinde seri penaltı atışları ile galip takım belirlenecektir.  

 

4- TURNUVA KURULLARI :  

1 – Turnuva Komitesi :  (Katılımcı takımların belirleyeceği turnuvada oynamayan Avukat birer 

temsilciden oluşacaktır. Ancak karar alınırken hakkında verilecek olan takımın temsilcileri toplantına 

bulunmayacaktır.) 

2 – Turnuva Yürütme Kurulu : ( Av. Serkan MACİF,  Av. Şükrü PANCAR, Av. Cem TUNÇ) 

3 – Turnuva Gözlemcisi :   (Afyonkarahisar Barosu tarafından belirlenecektir.) 

4 – Turnuva Disiplin Kurulu :  (Afyonkarahisar Barosu tarafından belirlenecektir.) 
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TURNUVA YÜRÜTME KURULU 

                                                                                             Adına Av. Serkan MACİF 

 

 


