HAKEMLER İÇİN MÜSABAKA TALİMATI

ÖNEMLİ NOT
Her müsabakada;
- Maç Kadroları (İlk 11 ve Yedekler),
- Oyuncu Değişiklikleri (dakikalarıyla birlikte),
- Goller (dakikalarıyla birlikte)
- Sarı/Kırmızı Kart (dakikalarıyla birlikte)
- Penaltı(lar) (dakikalarıyla birlikte)
Yukarıdaki bilgileri içeren ESAME LİSTESİ
+90 534 956 11 41 numaralı telefona WhatsApp ya da yerelgokhan@gmail.com adresine
mail yolluyla gönderilmesi gerekmektedir.

Esame Listesi’ni aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
https://veteranlarligi.org/files/Dosyalar/PDF_2020_MUSABAKA_ISIM_LISTESI_www.veteran
larligi.org.pdf

www.veteranlarligi.org

1) Müsabakalarda FIFA’nın belirlediği Uluslararası Futbol Oyun Kuralları geçerlidir.
2) Saha zemini, çim saha olmaması durumunda suni çim saha olması zorunludur.
3) Her maçta sahada Türkiye Futbol Federasyonu’na bağlı İl Hakem kurulları tarafından
atanan 3 hakem ve illerde bulunan Saha Komiserleri Derneği tarafından atanan 1 saha
komiseri ile 1 Sağlık Görevlisi (ilk yardım yetkilisi) bulunması zorundadır.
4) Maçlar 35 dakikalık iki devre halinde oynanır. Devre arası dinlenme süresi 15 dakikadan az
olmamalıdır.
5) Müsabakalarda Esame Listesi en fazla 22 kişiden oluşur ve 6 (altı) oyuncu değişikliği
yapılabilir.
6) Müsabaka Esame Listesi’nde Kontenjan statüsünde en fazla 4 (dört) oyuncu yazılabilir. En
fazla 2 (iki) kontenjan oyuncusu aynı anda sahada yer alabilir.
7) Müsabakalar, belirlenen sahalarda ve ilan edilen saatlerde başlamak zorundadır.
8) Müsabakalar elverişsiz hava koşulları dışında ancak mücbir sebeplerle Türkiye Veteranlar
Futbol Ligi tarafından başka bir güne ertelenebilir.
9) Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle müsabaka başlama
saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra müsabakayı erteleyebilir.
Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri müsabakanın hakemine
aittir.
10) Elverişsiz hava ve stadyum şartları nedeni ile müsabakanın ertelenmesi halinde Türkiye
Veteranlar Futbol Ligi’nin tespit edeceği başka bir stadyumda ve tarihte müsabakanın
oynanmasına res’en karar verebilir.
11) Sarı kart ve kırmızı kart uygulamalarında uluslararası futbol oyun kuralları geçerlidir.
12) Lisanslar ve Esame listelerinin doldurulması ve kontrolü ile ilgili sorumluluk, takım
yöneticilerine aittir. Lisansı olmayanlar müsabakaya dahil edilmeyecektir.
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13) Yedek kulübesindeki futbolcular yelek veya eşofman giymek zorundadır.
14) Aralıklı 4 (dört) sarı kart uygulaması yoktur.
15) Oyundan ihraç edilen oyuncu yedek kulübesinde bulunamaz, sahayı terk edene kadar
karşılaşma başlatılamaz.
16) Futbolcuların 40 yaş ve üzeri olmaları koşuluyla ligde oynamaları serbesttir.
17) Kontenjana dahil olacak futbolcular 1982 – 1983 doğumlular arasındadır. Kadroda 4
(dört) kontenjan futbolcusu bulunabilir ve oyun alanında kontenjana dahil en fazla 2 (iki)
futbolcu bulunabilir.
18) Kaleci faal (profesyonel) olmamak şartı ile 30 yaş ve üstü; sadece kaleci olarak
oynayabilecektir. Kaleciler kontenjan statüsünde değildir.
19) Oyun alanında en fazla 2 (iki) Yönetici yer alabilir.
20) Bir takım 9 (dokuz) futbolcudan az müsabakaya başlayamaz. 9 kişiden az futbolcu olduğu
takdirde müsabaka oynanmayacaktır.
21) Müsabaka isim listesinde 11 (on bir) futbolcu yazılmasına rağmen en az 9 (dokuz) futbolcu
ile müsabakaya başlanması halinde müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan
eksik olanlar sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler.
22) Takımlar, müsabakanın oynanacağı stadyumu müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte
oynanması için hazır hale getirmek zorundadır.
23) Müsabakalar; futbolcu, teknik adam ve yöneticiler ile diğer kişilerin ayrı ayrı veya birlikte
hakeme veya rakip takım futbolcu ve mensuplarına fiili eylemde bulunmaları, bu eylemleri
dolayısıyla müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması hallerinde hakem tarafından
müsabaka tatil edilir.
24) Seyircilerin taşkınlıkları ve müsabakaya müdahaleleri sonucunda müsabakaya devam
edilmesi olanağının kalmaması hallerinde hakem tarafından müsabaka tatil edilir.
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