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Zamanlama 

Her yıl olduğu gibi 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayacak olan lig okullar 

kapandıktan bir hafta sonra 18 Hazirana kadar sürecektir. Sekiz haftada bitecek ligde başvuran takım 

sayısına göre takımlara en az yedişer maç oynatılması öngörülmüştür. Lig tek devre lig formatında, 

merkezi sahada oynatılacaktır. 

2017 Yılı Esasları    

“2017 İstanbul Minik Kızlar Futbol Ligi Esasları” TFF tarafından yayınlanan “2017 U-13 Kızlar Yerel 

Şampiyonaları Genel Esasları” gözönüne alınarak hazırlanmıştır. 

1.Müsabakalarda, 01.01.2004 ile 31.12.2006 tarihleri arasında doğmuş lisanslı futbolcular 

oynayabilecektir. Takımlar maç esamilerinde 2007 yılında doğmuş bir oyuncuya yer verebileceklerdir. 

EK MADDE 

2017 İstanbul Minik Kız Futbol Ligi’nde yer alan takımlar, bu sezon lige katılmayan kulüplerden yaşları 

uygun iki oyuncuya lig kadrolarında yer verebilirler. Bundan faydalanmak isteyen kulüplerin 

sporcunun lisanslı olduğu kulüpten aldığı, antetli kağıt üzerinde imzalı olarak ilgili sporcunun lig 

süresince talep eden takımda oynamasına izin verildiğini belirten bir muvafakatnameyi, talep eden 

kulübün antetli kağıt üzerinde ve imzalı bir dilekçesi eşliğinde İstanbul ASKF’ye iletmesi 

gerekmektedir. ASKF’den verilecek uygunluk yazısı ve sporcunun lisansının maç öncesinde diğer 

lisanslar ilebirlikte hakeme ibrazı ile bu sporcular sahada yer alabilirler. Lig süresince her takımın 

yalnızca iki kez bu olanaktan faydalanma hakkı vardır. 

2.Müsabakalar 8 kişilik takımlar arasında, 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanacaktır. Müsa-

bakanın 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 altı yedek oyuncusunu da oyuna alabilir. 

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 oluşturulacak Minik Kızlar Ligi tertip komitesi 

tarafından belirlenecektir. 
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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. 

10. Kadın teknik sorumlu veya antrenöre sahip olmayan takımlarda bir kadın yöneticinin bulunması 

gereklidir. Bu kişinin müsabakalarda saha içinde yer almaması halinde karşılaşma oynatılmakla 

birlikte, ilgili takımlar İl Disiplin Kurulu’na sevk edilir.  

EK MADDE 

TFF Kadınlar Ligleri’nde de mücadele eden Minik Kız Futbol Ligi takımları, A-takımlarının aynı günde 

maçı olması ya da ertesi gün 200 km üzerinde uzaklıkta bir deplasmanda maçı olması durumunda 

Minik takımından bir veliyi Kadın Yönetici olarak sahaya çıkartabilirler. Takımların maç gününden 

önce ASKF’te velinin ismi ve kimlik numarası ile yazılı başvuru yapmış olması, ASKF’den alacağı izin 

yazısını maçın hakemine vermesi gerekmektedir. İlgili velinin esami imzalama yetkisi bulunmaz. 

11. Lig usulü oynanacak müsabakalarda kazanan takımlara üç (3), beraberliğe bir (1), kaybeden 

takımlara sıfır (0) puan verilir. Müsabakalar sonunda takımların eşit puana sahip olmaları durumunda 

değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılır.  

a.Aynı puana sahip takım sayısı iki (2) ise; 

i. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. 

ii. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa, kendi aralarındaki müsabakalardaki 

gol averajına bakılır. (Kendi aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda 

fazla gol atan takım üstün sayılmaz.)  

iii. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan veya kadın teknik 

sorumlu/yönetici bulundurmamak dolayısı ile İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmemiş takım üstün 

sayılır.  

iv. Bütün bu şartlara rağmen iki takımın arasında eşitliğin devam etmesi halinde genel 

puantajdaki gol averajına bakılmaksızın, takımlara tek maç eleme usulüne göre bir maç 

yaptırılır, kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.  

b. Aynı puana sahip takım sayısı üç (3) veya daha fazla ise;  

i.Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile 

kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan 

müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)  

ii. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.  

iii. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına 

bakılır.  

iv. Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan veya kadın teknik 

sorumlu/yönetici bulundurmamak dolayısı ile İl Disiplin Kurulu’na sevk edilmemiş takım üstün 

sayılır.  
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v. Bütün bu şartlara rağmen iki veya daha fazla takım arasında eşitliğin devam etmesi halinde 

belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maç eleme usulü müsabakaları 

neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.  

12. Birden fazla grup içerisinde müsabakaların oynanması halinde eleme müsabakalarında uzatma 

süresi oynanmayacak olup, normal sürenin bitimi sonrasında doğrudan penaltı atışlarına geçilecek ve 

kazanan takım belirlenecektir.  

13. Organizasyon ile ilgili disiplin kararı gerek-tiren durumlarda karar yetkisi İl Disiplin 

Kurulları’ndadır. Karara karşı Futbol Disiplin Talimatı’nın 86. maddesi uyarınca Amatör Futbol Disiplin 

Kurulları’na başvurulabilir.  

14. Müsabakalarda sarı kart takibi yapılmayacaktır. Minik Kız Ligi kapsamında İl Disiplin Kurulları 

tarafından verilen cezalar ile kırmızı kart cezaları, öncelikle U-13 kategorisinde infaz edilecektir. Minik 

Kız Ligi müsabakaları sonunda infazı tamamlanmayan kırmızı kart, müsabakadan men ve soyunma 

odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezaları, oyuncu uygunluğunun bulunduğu diğer kategorilerde 

infaz edilebilir.   


