2018 İstanbul Minik Kız Futbol Şenlik Ligi Esasları
“2018 İstanbul Minik Kızlar Futbol Şenlik Ligi Esasları” TFF tarafından yayınlanan “2017 U-13 Kızlar
Yerel Şampiyonaları Genel Esasları” gözönüne alınarak hazırlanmıştır.
1. Müsabakalarda 01.01.2005 ile 31.12.2007 tarihleri arasında doğmuş lisanslı futbolcular
oynayabilecektir. Takımlar maç esamilerinde 2004 yılında doğmuş dört oyuncuya ve 2008
yılında doğmuş bir oyuncuya yer verebileceklerdir.
Takımlar ailelerinin oturma izni ve sağlık raporu turnuva öncesinde komisyona bildirilen iki
adet yabancı çocuğa da kadrolarında yer verip oynatabileceklerdir. Yabancı çocuklarda lisans
aranmayacak, maç esnasında pasaport kopyası lisans yerine ibraz edilecektir.
2. Müsabakalar 8 kişilik takımlar arasında, 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanacaktır.
Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 5 (beş) kişiden az bir kadro ile çıkılması ya
da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 3 (üç) kişiye
inmesi halinde bu takım hükmen mağlup sayılır.
3. Maçlarda 8+6 oyuncu esamide belirtilebilir. Takımlar tüm oyuncularını oyuna almak
zorundadırlar. Çıkan oyuncu tekrar maça giremez.
4. Maçlarda ofsayt kuralı uygulanacaktır.
5. Futbol sahalarının yarısı kullanılacak olup; kalelerin 5x2 m. büyüklüğünde olması zorunludur.
6. Müsabakalarda tek hakem görevlendirilecektir.
7. Müsabaka sistemi İstanbul ASKF tarafından oluşturulan “Kadınlar Komisyonu” tarafından
başvuru sayısı gözönüne alınarak belirlenecektir.
8. Müsabakalara katılacak takımlarda en az “TFF Grassroots C” veya dengi lisansa sahip bir
teknik adamın yer alması zorunludur. Maçlarda takımın başında esami imzalama yetkisi olan
bir yönetici veya teknik adam bulunmadığı takdirde karşılaşma oynatılmaz ve takım hükmen
yenik sayılır.
Teknik adamların ve sahaya girecek yöneticilerin lig için yapılacak başvurular sırasında son iki
ay içerisinde alınmış bir adli sicil kaydı ibraz etmeleri gerekmektedir. Adli sicil kaydı ibraz
etmeyen teknik adamlar bu statü kapsamında liglerde ve şampiyonalarda görev alamaz,
yöneticiler sahaya giremez.
9. Kadın teknik sorumlu veya antrenöre sahip olmayan takımlarda bir kadın yöneticinin sahada
bulunması gereklidir. Bu kişinin müsabakalarda saha içinde yer almaması halinde karşılaşma
oynatılmakla birlikte, ilgili takımlar İl Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
10. İstanbul dışındaki takımlar da lige katılabilir. Bu takımlar verdikleri taahhütname ile ek bir
katkı payı olmaksızın tüm maçlara geleceklerini bildireceklerdir. İki maça gelmeyen takım
İstanbul içi ve dışında olması farketmeksizin ligden ihraç edilecektir.
11. Organizasyon ile ilgili disiplin kararı gerektiren durumlarda karar yetkisi İl Disiplin
Kurulları’ndadır. Karara karşı Futbol Disiplin Talimatı’nın 86. maddesi uyarınca Amatör Futbol
Disiplin Kurulları’na başvurulabilir.
12. Müsabakalarda sarı kart takibi yapılmayacaktır. Minik Kız Ligi kapsamında İl Disiplin Kurulları
tarafından verilen cezalar ile kırmızı kart cezaları, yine U-13 kategorisinde infaz edilecektir.

