2018 – 2019 SEZONU U13 MİNİKLER LİGİ STATÜSÜ
1. 2018 – 2019 Sezonunda U13 Ligi 404 takımın katılımı ile 43 grupta iki devreli lig usulü
oynanır. Profesyonel takımların bulunduğu 41, 42 ve 43. Gruplar 3 (üç) devre
halinde oynanır.
2. Bu ligde oyun esnasında saha kenarında bulunan antrenörlerin ve yöneticilerin hiçbir
şekilde maça AYAKTA müdahale etmelerine izin verilmez. Antrenörler ve yöneticiler
verecekleri taktikleri müsabaka öncesinde veya devre arasında verebilirler.
3. Antrenörlerin ve yöneticilerin abartılı bir şekilde veya AYAKTA oyuna müdahaleleri
durumunda önce hakem tarafından uyarılır, tekerrürü halinde ise hakem tarafından
saha dışına alınırlar.
4. 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.
5. MEN cezası alan antrenör ve yöneticilerin bir sonraki sezon U11, U12 ve U13
Liglerinde antrenörlere ve yöneticilere bu müsabakalarda sahaya girmelerine izin
verilmez. Men cezası alan yönetici ve antrenörlerin sahaya girdikleri tespit edilirse
ilkinde UYARI ikincisinde ise takımlarına ligden İHRAÇ cezası uygulanır.
6. Ligde 5 hafta hem Cumartesi hem de Pazar günü olmak üzere haftada iki müsabaka
olarak oynanır.
7. Galibiyete üç, beraberliğe bir, mağlubiyete sıfır puan verilir.
8. U13 Ligi’nde 2006, 2007 ve 2008 doğumlu futbolcular oynayabilir. 2009 doğumlu
futbolcular oynayamaz. 2009 doğumlu oynatan takım hükmen yenik sayılır.
9. U13 Ligi’nde amatör gruplarda sezonu ilk 3 (üç) sırada tamamlayan takımlar 2019 –
2020 sezonunda U14/A Liginde, ilk 3 (üç) dışında kalan takımlar 2019 – 2020
sezonunda U14/B Liginde yer alırlar.
10. Kadrolar 11 asil 7 yedekten oluşur. 5 futbolcu değişebilir.
11. Aralıklı veya dört sarı kart usulü uygulanmaz.
12. Maç süreleri 2x30=60 dakikadır. Devre arası 10 dakikadır.
13. 4 Numaralı top ile oynanır.
14. Liglerde tüm TFF Talimatları ile Amatör Uygulama Kitabı uygulanır.
15. Lig 30 Mart 2019 tarihinde başlar.
16. Geçen sezondan para cezaları olup da ödememiş kulüplerin lisans işlemleri yapılmaz.
17. Kararlar ve bildiriler İlan Panosu’nda veya www.tffistanbul.org internet sitesinde
duyurulur.

