
2018 – 2019 FUTBOL SEZONU 
İSTANBUL U14 LİGİ STATÜSÜ 

 
1 – 2018 – 2019 sezonunda U14 Ligi U14/A ve U14/B olmak üzere iki kategori halinde oynanır. 
U14/A 126 takım, U14/B 246 takım olmak üzere toplam 372 takımdan oluşur. 
 
2 – U14 Ligi A Kategorisinde yer alan ve grubunu şampiyon tamamlayan 16 takım Türkiye 
Şampiyonasına direk katılır. 
 
3 – Ligde 2005 doğumlu sporcular oynayacaktır. Zorunlu durumlarda 2006 ve 2007 doğumlu 
sporcuların oynamasında herhangi bir sakınca yoktur ancak; 2008 ve daha küçük doğumlu sporcu 
oynatan takımlar hükmen yenik sayılır.  
 
4 -  2018-2019 Sezonunda U14 Ligi A Kategorisinde grubunu son iki sırada tamamlayan takımlar 
hariç diğer takımlar 2019-2020 sezonunda U15 Ligi A Kategorisinde, son iki sırada tamamlayan 
takımlar ise 2019 – 2020 sezonunda U15 Ligi B Kategorisinde yer alırlar.  
 
5 –  2018–2019 Sezonunda U14 Ligi B Kategorisinde grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar 
2019-2020 sezonunda U15 A kategorisine yükselir. Grubunu birinci sırada tamamlayan takımlar 
haricinde kalan takımlar 2019 – 2020 sezonunda U15 B Liginde yer alırlar. Profesyonel takımların 
bulunduğu grupta yükselme ve düşme sistemi uygulanmaz. 
 
6 – Lig çift devreli puan usulüne göre oynanır.  
 
7 – Galibiyete üç (3), beraberliğe bir (1), mağlubiyete sıfır (0) puan verilir. 
 
8 – Kadro 11 asil ve 7 yedekten oluşur. 5 Oyuncu değişikliği yapılabilir. 
 
9 - Sezon içerisinde diğer yaş grubu takımlarının müsabakaları çakışması dolayısıyla erteleme 

talepleri kabul edilmez. 

10 – Maçların süresi 2x35=70 Dakikadır. 

11 – Kararlar ve bildiriler Futbol İl Başkanlığı’nın İLAN PANOSU ve/veya www.tffistanbul.org 
internet sitesi aracılığı ile duyurulur. 
 
12 – Kulüpler mutlaka teknik sorumlu sözleşmesi yapmak zorundadır. Müsabakalar başladıktan 
sonra iki haftalık süre içerisinde teknik sorumlu görevlendirilmediğinin tespiti halinde bu durum 
kulüplere bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde görevlendirme yapılmaz ise 
takip eden ilk müsabakada hükmen mağlubiyet cezası verilir. 1 haftalık süre içerisinde kulüp yine 
sözleşme yapmaz ise hükmen mağlubiyet cezası verilerek takım ligden ihraç edilir. 
Sözleşme yapmamış olan kulüplere yapılan bildirimler e-posta ve SMS ile yapılabileceği gibi 
www.tffistanbul.org aracılığı ile ilan edilerek de yapılabilir. E-posta, SMS ve www.tffistanbul.org 
aracılığı ile yapılan bildirimler ilgili kulüplere tebligat niteliğindedir. 
 
13 – Fikstüre dahil olup ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ligden ihraç edilen takımlar 
2019 – 2020 sezonunda U15 Ligine alınmazlar. 
 
14 – Statüde bulunmayan hükümlerle ilgili TFF İstanbul İl Temsilciliği karar almaya yetkilidir. 
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