
2018 – 2019 SEZONU U12 LİGİ STATÜSÜ 

 

1. Bu ligde oyun esnasında saha kenarında bulunan antrenörlerin ve yöneticilerin  maça 

AYAKTA müdahale etmelerine izin verilmez. Antrenörler ve yöneticiler verecekleri 

taktikleri müsabaka öncesinde veya devre arasında verebilirler. 

2. Antrenörlerin ve yöneticilerin abartılı bir şekilde ve AYAKTA oyuna müdahaleleri 

durumunda önce hakem tarafından uyarılır, tekerrürü halinde ise hakem tarafından 

saha dışına alınırlar. 

3. Bu yaş grubunda olay çıkaran antrenör ve yöneticilere İASKF, TFF İstanbul İl 

Temsilciliği ve TÜFAD İstanbul Şubesi işbirliği ile Tertip Komitesi tarafından birinci 

seferinde UYARI, tekerrürü halinde ise sezon sonuna kadar U11, U12 ve U13 

Liglerinden MEN cezası uygulanır. Takım sezon sonuna kadar lig dışı bırakılır.  

4. MEN cezası alan antrenör ve yöneticilerin bir sonraki sezon U11, U12 ve U13 

Liglerinde sahaya girmelerine izin verilmez. Men cezası alan yönetici ve antrenörlerin 

sahaya girdikleri tespit edilirse ilkinde UYARI ikincisinde ise takımlarına ligden İHRAÇ 

cezası uygulanır. 

5. Müsabaka öncesinde yapılan seremoninin müsabaka sonunda da yapılması 

zorunludur. Yapmayan veya yapmamakta ısrar edenler hakkında 3.maddede yazılı 

cezai işlemler uygulanacaktır. 

6. U12 Liginde puanlama yapılmayacaktır. 

7. Lig 378 takımla 37 grupta oynanır. Profesyonel gruplar hariç lig tek devreli lig usulü 

oynanır. 

8. Profesyonel takımların yer aldığı 35, 36 ve 37.Gruplar çift devreli lig usulü oynanır. 

9. Bu ligde 2007, 2008 ve 2009 doğumlu futbolcular oynayabilir.  

10. Bu yaş kategorisinde Türkiye Birinciliği yapılmaz. 

11. Müsabaka saha ölçüsü ½ (50x70). Tek hakemle yönetilir. 

12. Maç süresi 2x25=50 devre arası 10 dakikadır. 

13. Oyuncu sayısı 8 (7+1), yedek oyuncu sayısı 6 (5+1)’dir. 

14. Oyuncu değişiklik sayısı 6 (2. devre başladıktan sonra en fazla 3 oyuncu değişikliği 

yapılabilir). 

15. Ofsayt kuralı uygulanır.  

16. 4 numara top ile oynanır. 

17. Kale ölçüsü 2x5 metredir. 

18. Karar ve bildiriler Futbol İl Temsilciliği İlan Panosu ve www.tffistanbul.org aracılığı ile 

duyurulur. 

19. Mevsim koşullarına göre bu müsabakalar arasında veya sonunda değişik şenlik 

etkinlikleri düzenlenebilir. 

20. Lig grupları ilçelerin birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bazı ilçe 

takımlarının fazlalığı sebebiyle takımlar arasında zorunlu yer değişimi yapılmıştır. 

21. Ligden çekilen veya herhangi bir nedenle ihraç olan takımlar 2019 – 2020 sezonunda 

U13 Ligine alınmazlar. 

http://www.tffistanbul.org/


 


