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1. YarıĢmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Spor Faaliyetleri 

Dairesi Başkanlığınca öngörülen ve ilan edilen hükümlere, Uluslararası Oyun Kuralları ve 

Yarışma Talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.  

2.   YarıĢmalar;  
a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorisinde mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye 

birinciliği kademelerinde, kız ve erkek okul takımları arasında ayrı ayrı yapılacaktır. 

b) Mahalli yarışmalar, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince belirlenecek takvim 

doğrultusunda ilan edilecek ve düzenlenecektir. 

c) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri 

Daire Başkanlığımızca belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda 

http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinden yayınlanacaktır. 

3. Kategoriler ve Doğum Tarihleri;  

a) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin Terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü 

fıkrasında yer alan hüküm gereğince; 

 Yıldızlar kategorisinde yer alan 2003 doğumlu öğrenciler, lise kademesinde öğrenim 

görmeleri kaydıyla gençler kademesinde lisanslandırılarak okullar arası yarışmalara 

katılabilir. 

b) Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin terfiler başlıklı 9 uncu maddesinin 2 nci 

fıkrasında yer alan hüküm gereğince; 

 Yalnızca; küçükler kategorisinde yer alan 2005 doğumlu öğrenciler yıldızlar 

kategorisine terfi ettirilebilir. 

 Terfiler; 1 (bir) yaş ile sınırlıdır. 

4) Kafile ĠĢlemleri ve Mali Hususlar: 

a) Mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği kademelerinde müsabakalara katılacak 

olan okul takımları;  

 Küçükler kategorisinde; en fazla 12 (oniki) sporcu, 

 Yıldızlar kategorisinde; en fazla 16 (onaltı) sporcu,  

 Gençler kategorisinde; en fazla 18 (onsekiz) sporcudan oluşturulacaktır. 

b) Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak olan kafileler; “Spor 

Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır. 

c) İlan edilen grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışma programlarına göre 

müsabakaları erken sonuçlanan veya tamamlanan takımların yasal harcırahları, 

organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce hazırlanan ayrılış 

evrakında “Spor Genel Müdürlüğü Spor Kafileleri Seyahat Yönergesi” Genel 

Hususlar baĢlıklı 7 inci maddenin 8 inci fıkrasında yer alan hüküm de dikkate 

alınarak, belirlenen tarih üzerinden bağlı oldukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerince ödenecektir. 

ç) Mali konularla ilgili hususlarda, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 17 nci 

maddesine göre işlem yapılır. 

d) Avans kapatma işlemleri, kafile başkanı tarafından yapılacaktır. Ödemelerde, kafile 

onay listesi ödeme bordrosuna mutlaka eklenecektir. 

 

 

Küçükler Kategorisi (Ortaokul Kademesi) 2005 - 2006 

Yıldızlar Kategorisi (Ortaokul Kademesi) 01.09.2002 - 2003 - 2004 

Gençler Kategorisi (Lise Kademesi) 1999 - 2000 - 2001 - 2002 

http://okulsportal.gsb.gov.tr/
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e) Ġl DıĢı ÇıkıĢ Olur’unda; 4 üncü maddenin (a) fıkrasında belirlenen takım sporcu 

sayılarına istinaden oluĢturulan kafilede yer alan sporcular ile Spor Kafileleri 

Seyahat Yönergesinde” belirtilen idareci ve çalıĢtırıcı sayısından fazla kiĢi yer 

alamaz. 

f) Grup, yarıfinal veya Türkiye birinciliği yarışmalarının; hava şartları vb. durumlar nedeni 

ile belirlenen tarihlerde yapılamaması veya uzaması durumlarında; müsabakalar, ev sahibi 

ilin İl Organizasyon Tertip Kurulunun alacağı karar doğrultusunda, (takımların bağlı 

bulunduğu illere gerekli yazışmaları yaparak) yarışma tarihini takip eden günlerde 

düzenlenecektir. İlgili nedenlerle; müsabaka tarihlerinde değişikliğe gidilmesi 

durumlarında ilgili iller tarafından kafile onaylarının güncellenerek, tahakkuk edecek 

harcırahlar, müsabakaya eklenen süreler dikkate alınarak ilgili mali yılın bütçesinden 

karşılanacaktır. 

5. Ödüller: 

a) Mahalli yarıĢmalarda; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve başarı belgesi, 

sporcularına madalya, dereceye giremeyen takımlara ise katılım belgesi verilir. 

b) Grup yarıĢmalarında; bir üst kademedeki yarışmalara katılma hakkı elde eden 

takımlara ve sporcularına başarı belgesi ile madalya, derece elde edemeyen takımlara ve 

sporcularına ise katılım belgesi verilir. 

c) Yarı final yarıĢmalarında; Türkiye birinciliğine katılma hakkı elde eden takımlara 

başarı belgesi, sporcularına ise başarı belgesi ile madalya, derece elde edemeyen takımlara 

ve sporculara ise katılım belgesi verilir. 

d) Türkiye birinciliği yarıĢmalarında; ilk dört dereceyi elde eden takımlara kupa ve 

başarı belgesi, sporcularına ise madalya ve başarı belgesi, dereceye giremeyen takımlara ve 

sporculara ise katılım belgesi verilir. 

6. Kontenjanlar: 

a) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde grup yarışmalarına katılacak takım 

sayıları;  

 Bir önceki eğitim öğretim yılının, Türkiye birinciliği yarışmalarında ilk dört dereceyi 

elde eden takımların illeri, 

 Bir önceki eğitim öğretim yılının, mahalli yarışmalarına fiilen katılan takım sayıları,       

dikkate alınarak Daire Başkanlığımızca belirlenecek ve ilan edilecektir. 

b) Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde bir önceki eğitim öğretim yılı Türkiye 

birinciliği yarışmalarında, ilk 4 dereceyi elde eden takımların illeri ile K.K.T.C okul 

takımları direkt olarak yarıfinal yarışmalarına katılacaktır. 

7. Yetki: 

    a) Daire Başkanlığımız, gerekli gördüğü takdirde branş açıklamalarını ve yarışmalara dair 

diğer hususları değiştirmede yetkilidir. 

b)Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Daire 

Başkanlığımız tarafından yayınlanan branş açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer 

hususları dikkate alarak, müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir. 

c) Yarışmalara bir ilden iki veya daha fazla takımın katılması halinde bu takımların kura ile 

ayrı ayrı gruplara dağılımı sağlanacaktır. (Örnek; bir ilden üç takım katılırsa 2-1, dört 

takım katılırsa 2-2 şeklinde kura ile ayrı ayrı gruplara verilecektir.) 

8. Ġtirazlar; 

   a) Okul spor faaliyetlerinde; oyun kurallarına, spor ahlakına ve disiplinine aykırı oluşan 

durumlara ilişkin itirazlar, Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinde 

belirtilen hükümlere göre il tertip komitesine yapılır. İtirazların değerlendirmeye 

alınabilmesi için organizasyonu düzenleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 

hesabına 350,00 TL ücret yatırılır. 
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b) Grup, yarı final ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında; İl Tertip Komitesine intikal eden 

ve disiplin suçu içeren itirazlar “Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği” hükümleri 

gereğince, İl Tertip Komitesi Kararı, Hakem Raporu, Gözlemci Raporu gibi evraklar da 

eklenerek bir üst yazı ile idareci, çalıştırıcı ve sporcunun bağlı bulunduğu ilin Gençlik 

Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne gönderilir. İtirazlar, ilgili ilin İl Ceza Kurulunca 

değerlendirmeye alınır. Karara bağlanan itiraza ait raporun bir sureti, Spor Faaliyetleri 

Dairesi Başkanlığına ve organizasyonun düzenlendiği ilin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğüne gönderilir. 

9.  Genel Hususlar: 

a)Yarışma alanına; Ġl DıĢı ÇıkıĢ Oluru’nda yer alan sporcu, idareci ve çalıştırıcıdan 

başkasının girmesine izin verilmeyecektir. 

 b) Çalıştırıcı ve antrenörlerin; Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına 

“Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılmış “Eğitici Kartı” ile katılmaları 

zorunludur. 

 c) Çalıştırıcı ve antrenörlerce sistem üzerinden “Esame Listesi” kaydı yapılmış takım 

ve/veya ferdi sporcuların, Grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılması 

için gerekli “İl Dışı Çıkış Olurlarının” tertip komitesi yetkililerince “Okul Sporları Bilgi 

Yönetim Sistemi” üzerinden alınması zorunludur.  

 ç) Çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile başkanının; http://okulsportal.gsb.gov.tr adresinde 

ilgili branş açıklamalarında belirtilen saatte ve yerde yapılacak olan teknik toplantıya 

katılmaları zorunludur. Teknik toplantıya katılmayan çalıştırıcı (antrenör) ve/veya kafile 

başkanlarının tertip komitesine yazılı olarak sunulmuş geçerli mazeretleri olmaması 

halinde takımlar/sporcular müsabakalara alınmayacaktır. 

 d) Çalıştırıcı ve antrenörlerce; Mahalli, grup, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına 

katılacak takım ve/veya ferdi sporculara ait “Esame Listelerinin” her yarışma için ayrı ayrı 

olacak şekilde “Okul Sporları Bilgi Yönetim Sistemi” üzerinden çıkarılması ve yarışmada 

görevli hakem veya tertip komitesi yetkililerine ibraz edilmesi zorunludur. 

 e) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim öğretim sistemi 5+3+4 olarak 

uygulanmaktadır. Bu nedenle içinde bulunulan eğitim öğretim yılında ülkemizde 

düzenlenecek okullar arası yarışmalara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden küçükler 

kategorisinde 2007-2006-2005 (İlkokul Kademesi), yıldızlar kategorisinde ise 2005-2004-

2003-2002 (Ortaokul Kademesi) doğumlu sporcular iştirak edecektir. 

f) Yarışmanın teknik toplantısında alınan kararlar ve çekilen müsabaka takviminde zorunlu 

haller ve tabii afetler haricinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Fikstür değişikliği 

yapılması halinde yarışmaya katılan tüm takımlara tutanakla bildirilecektir. 

g) Sporcular; yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.(Mahalli, grup, 

yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmaları ayrı yarışma olarak kabul edilir.) 

ğ) Öğrencilerin Fiziki Görünümü ile ilgili olarak Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinin 

10 uncu maddesinde belirtilen hususlara göre İl Tertip Kurulu tarafından işlem tesis edilir. 

İlgili kişi/kişiler il ceza kurullarına sevk edilir ve konu kişi/kişilerin bağlı bulunduğu 

kuruma bildirilir. İstenilen belgeler sunulana kadar, İl tertip komiteleri tarafından belirgin 

derecede fiziki üstünlük yaratacağına kanaat getirilen sporcuların oynatılmasına izin 

verilmeyebilir. 

h) Okul spor faaliyetlerinde; mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

takımların yanlarında bulundurulması zorunlu evraklar aşağıdadır. Zorunlu evrakları eksik 

olan takımlar yarışmalara alınmayacaktır. 

 Nüfus Cüzdanı, 

 Sporcu Öğrenci Lisansı (Branşa ait), 

 Valilik Onayı, 

 Esame Listesi 

http://okulsportal.gsb.gov.tr/
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ı) Okul takımı çalıştırıcısının, beden eğitimi öğretmeni değilse 2016-2017 yılı vizeli 
futbol antrenörlüğü belgesine sahip olması, sabıka kaydının olmaması ve futbol 
müsabakalarında hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir. 

10. ISF ile Ġlgili Hususlar; 

 a) 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Futbol Gençler Türkiye Birinciliği yarışmalarında 

birinci olan kız ve erkek okul takımları ISF tarafından organize edilen ve 21-25 Mayıs 

2017 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na 

katılmaya hak kazanacaktır.  

 b) Dünya Şampiyonası’na katılacak okul takımı, 1999-2000-2001 doğumlu sporcu 

öğrencilerden oluşacaktır.  

 c) 2002 doğumlu sporcu öğrenciler, yurtiçi okullar arası futbol yarışmalarında 

yarışabilecekler ancak; ISF kuralları gereğince; yarışmalara katılacak kafileye dahil 

edilemeyeceklerdir. 

 ç) ISF kuralları gereğince ISF yarışmaları örgün eğitim kurumlarını kapsamakta olup, 

yaygın eğitim kurumlarını temsilen Türkiye birinciliği yarışmalarına katılan ve derece elde 

eden takımlar ISF yarışmalarında ülkemizi temsil edemeyecektir. 

 
 

TEKNĠK AÇIKLAMALAR: 

 
1. Profesyonel spor kulüpleri bünyesindeki profesyonel futbol lisanslı sporcu öğrenciler 

okul sporları futbol yarışmalarına katılamazlar. Profesyonel futbol lisanslı sporcu 

öğrenci oynattığı tespit edilen takımlar ilgili İl Tertip Komitesi tarafından diskalifiye 

edilecektir. 
2. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre yapılacaktır. Müsabakalarda galip takımlara 3 

(üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), mağlup takımlara 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen 

galibiyetlerde müsabaka 3-0 tescil edilir. Eğer müsabaka yarıda kalmışsa, hükmen mağlup 

olan takımın attığı goller geçerli sayılmaz. Hükmen kazanan takıma 3 (üç) puan (3-0), 

maçı hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol 

atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın 3’ten fazla 

attığı goller geçerli olarak kabul edilir. 

3. Küçükler kategorisinde mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarında 

yarışmanın beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı 

atışlarına geçilecektir. Küçüklerde 3’er penaltı atışı yapılır. 

4. Yıldızlar kategorisinde mahalli, grup, yarıfinal ve Türkiye birinciliği yarışmalarında 

yarışmanın beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı 

atışlarına geçilecektir. Yıldızlarda 5’er penaltı atışı yapılır. 

5. Gençler kategorisinde mahalli ve grup yarışmalarında yarışmanın beraberlikle 

sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına geçilecektir. 

Gençlerde 5’er penaltı atışı yapılır. 

6. Gençler kategorisinde yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde yarışmanın gruplarında yapılan 

maçlarda; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına geçilecektir. 5’er penaltı atışı 

yapılır. 

7. Gençler kategorisinde; yarıfinal ve Türkiye birinciliğinde gruplardan çıkan okul 

takımlarının çapraz eşleşmelerinde; eşitlik bozulmaması halinde 2x5 toplam 10 dakikalık 

uzatma periyodu oynanır. Eşitlik bozulmadığı takdirde 5’er penaltı atışına geçilir, yine 

eşitlik bozulmazsa eşitlik bozulana kadar 1’er seri penaltı atışı kullanılır ve galip belirlenir. 
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8. Penaltı AtıĢları; 

a) Penaltı atışları; sıralama için yapılır. Penaltı atışlarında galip gelen takım üstte yer alır. 

Penaltı atışındaki goller averaja dahil edilmez. Oyundan çıkan asil 

oyuncunun/oyuncuların veya oyuna dahil olmayan yedek oyuncunun/oyuncuların 

penaltı atışını kullanması durumunda, atışı kullanan takım penaltı atışlarını kaybetmiş 

sayılır. 

b) Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda, aksine bir karar verilmediği sürece, futbol oyun 

kuralları ve IFAB kuralları uygulanır. 

c) Sıralamayı etkilemeyecek hususlarda, berabere biten yarıĢmalardan sonra penaltı 

atıĢı yapılmayabilir. 

9. Tek Devreli Lig Usulüne Göre Yapılan Futbol Müsabakalarında; 

 A) 2 (iki) takımın puanlarının eĢitliği durumunda;  

a) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmemiş ise öncelikle bu iki takımın kendi 

aralarında oynadığı müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır. (Hükmen yenilgisi 

olmayan takım üstün sayılır.) 

b) İki takım arasındaki müsabaka berabere bitmiş ise grup maçlarında penaltı atışlarını 

kazanan takım üstte yer alır. 

B) 3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eĢitliği durumunda; 

a) 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.)  

b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.  

c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa (a) bendinde belirtilen puan cetvelindeki gol 

averajına bakılır. (Müsabaka sonucunda takımların kullandığı penaltılar averaja dahil 

edilmez.) 

d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.  

e) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit 

ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır. 

f) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

g) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan 

takım üstün sayılır. 

h) Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlar kura ile 

derecelendirilir. (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir kabın içine 

konularak tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.) 
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KÜÇÜKLER (ERKEK) FUTBOL OYUN KURALLARI 
 
 

 Kural 1 Oyun Alanı: 

İl imkânlarına göre il birinciliği yarışmalarında 60–70 metre 

uzunluğunda, 40–50 metre genişliğinde olan sahalarda yarışmalar 

düzenlenebilecektir. Saha ölçülerine; İl Okul Sporları 

Organizasyonu Tertip Komitesi karar verecektir.  Çim saha tercih 

edilecek, çim saha bulunmaması halinde aynı ölçülerde suni çim 

sahada yarışmalar yapılacaktır. İl birinciliği yarışmalarında çim ve 

suni çim saha bulunmadığı durumlarda yarışmaların hangi tür 

sahada yapılacağına İl Okul Sporları Organizasyonu Tertip 

Komitesi karar verecektir. 

Kural 2 Top: 4 numara 

Kural 3 

Kadro, Oyuncu 

ve Oyuncu 

Değişikliği 

Sayısı: 

*Yarışmalarda; takım kadroları en fazla 12 sporcudan oluşacaktır.  

*Takımlar; sahada 8 kiĢi ile yer alabilecektir. (7 sporcu, 1 

kaleci) Diğer 4 sporcu yedek, (bunlardan birisi kaleci) 

olacaktır.  
* 1 takım, 8 kişiden daha az bir kadroyla müsabakaya alınmaz ve 

hükmen mağlup sayılır. 

* 3 oyuncusu kırmızı kart gören takım, hükmen mağlup sayılır. 

Hükmen mağlup sayılan takımların puanlaması, TFF yarışma 

kurallarına göre yapılacaktır. 

* Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun 

olarak, hakem kontrolünde yapılacaktır. Oyundan alınan oyuncu 

tekrar oyuna giremeyecektir. 

*Yarışmalarda; bir takım yarışma süresince yedek oyuncularının 

tamamını değiştirebilecektir. 

Kural 4 
Oyuncu Giysi 

ve Gereçleri: 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol 

ayakkabısı. 

Kural 5 Hakem Yarışmalar 1 (bir)  hakem tarafından yönetilecektir. 

Kural 6 Oyun Süresi: 
Yarışmalar 2x15 ’er dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır.  

Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır. 

Kural 7 Kale Ölçüleri 

Yarışmalarda; kaleler 2x5 metre olacaktır. İl Okul Sporları 

Organizasyonu Tertip Komitesi il birinciliği yarışmalarında 2x5 

metre kalelerin kullanılmasına özen göstereceklerdir. 

Kural 8 Mesafeler: 

Ceza Alanı      12x29 metre 

Penaltı  9 metre 

Baraj Mesafesi   7 metre 

Kural 9 Ofsayt Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır. 

Kural 10 Serbest Vuruş 
Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az 6,25 

metre uzakta duracaklardır. 

Kural 11 

Kalecinin Topu 

Kullanması, 

Kale Vuruşu ve 

Geri Pas: 

Kale vuruşu penaltı noktasının sağından veya solundan atılacaktır. 

Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca 

yarışmalarda uygulanan geri pas ile ilgili kurallar geçerli olacaktır. 

Kural 12 Kart Cezaları 
TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart 

uygulaması geçerli olacaktır. 

Kural 13 Tesis Çim veya suni çim saha 

Kural 14 Lisans Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı 
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YILDIZLAR (ERKEK&KIZ) FUTBOL OYUN KURALLARI 

 

 Kural 1 Oyun Alanı: 
60-70 metre uzunluğunda 40-50 metre genişliğinde veya 

nizami futbol sahasının ½ (yarı) alanı 

Kural 2 Top: 4 numara 

Kural 3 

Kadro, Oyuncu ve 

Oyuncu Değişikliği 

Sayısı: 

* Kadro; erkekler ve kızlar kategorisinde en fazla 16 

sporcudan oluşur. 

   8’e 8 / (7 oyuncu-1 kaleci ), 6 değişiklik hakkı.  

* 1 takım, 8 kişiden daha az bir kadroyla müsabakaya 

alınmaz ve hükmen mağlup sayılır. 

* 3 oyuncusu kırmızı kart gören takım, hükmen mağlup 

sayılır. Hükmen mağlup sayılan takımların puanlaması, 

TFF yarışma kurallarına göre yapılacaktır. 

* Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına 

uygun olarak, hakem kontrolünde yapılacaktır. Oyundan 

alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir. 

Kural 4 
Oyuncu Giysi ve 

Gereçleri: 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, 

futbol ayakkabısı. 

Kural 5 Hakem 1 hakem 

Kural 6 Oyun Süresi: 

Erkekler   25 dakikalık iki devre,    

Kızlar   15 dakikalık iki devre, 

Devre arası  10’ar dakikadır. 

Kural 7 Mesafeler: 

Ceza Alanı    12x29 metre 

Penaltı                9 metre 

Baraj Mesafesi  7 metre 

Kural 8 Kale Ölçüleri 2x5 metre 

Kural 9 Ofsayt Uygulanır. 

Kural 10 Kart Cezaları 
TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart 

uygulaması geçerli olacaktır. 

Kural 11 Tesis Çim veya suni çim saha 

Kural 12 Lisans Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı 
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 GENÇLER (ERKEK&KIZ) FUTBOL OYUN KURALLARI 
  

Kural 1 Oyun Alanı: Nizami futbol sahası 

Kural 2 Top: Nizami futbol topu 

Kural 3 

Kadro, Oyuncu ve 

Oyuncu Değişikliği 

Sayısı: 

Kadro; en fazla 18 sporcu öğrenciden oluşacaktır. Oyun, biri 

kaleci olmak üzere en çok 11 oyuncudan oluşan iki takım 

arasında yapılır, değişiklik hakkı en çok 5 sporcu öğrenci. 

Kural 4 
Oyuncu Giysi ve 

Gereçleri: 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, 

futbol ayakkabısı. 

Kural 5 Hakemler 
Her maç, oyun kurallarını uygulamada tam yetkili olarak 

atanan 1 hakem ve yardımcıları tarafından yönetilir. 

Kural 6 Oyun Süresi: 
Müsabakalar; 35’er dakikalık iki eşit devreden oluşur. 

Devre arası ise 10 dakikadır. 

Kural 7 Mesafeler Nizami futbol baraj ve penaltı mesafeleri 

Kural 8 Ceza Alanı Nizami ceza sahası ölçüleri 

Kural 9 Kale Ölçüleri Nizami kale ölçüleri 

Kural 10 Ofsayt Uygulanır. 

Kural 11 Kart Cezaları 
TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart 

uygulaması geçerli olacaktır. 

Kural 12 Tesis Çim veya suni çim saha 

Kural 13 Lisans Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı 

 


