2015 – 2016 SEZONU
COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ STATÜSÜ
I.GENEL HÜKÜMLER
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kulüplerin genç futbolcu gelişim
programları dâhilinde, futbolcularının bütünsel gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenecek
olan U14, U15, U16, U17 ve U19 Gelişim Liglerine katılım koşullarının; kulüplerin, teknik
adamların, futbolcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve bu ligler
kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi
amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü metninde geçen;
a) Bölgesel Gelişim Ligi: U14, U15, U16, U17 ve U19 Bölgesel Gelişim Ligleri’ni,
b) Elit Akademi Ligi: U17 ve U19 yurt genelinde oynanan Elit Akademi Liglerini,
c) Coca-Cola Gelişim Ligleri veya Coca-Cola GL: Bu maddenin “a” ve “b” bentlerinde
belirtilen ligleri,
d) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
e) FGD: TFF Futbol Geliştirme Direktörlüğü’nü,
f) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlükleri’ni,
g) Kulüp: Profesyonel futbol faaliyetlerine katılan, TFF tarafından tescil edilmiş dernek ve
şirketleri,
h) FMT: TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
i) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
j) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
k) GL Tertip Komitesi: Gelişim Ligleri Tertip Komitesi’ni,
l) Hafta: Pazartesi günü ile başlayan ve bir sonraki Pazar gününün tamamlanmasıyla sona eren
zaman dilimini, ifade eder.
MADDE 3 – COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ’NİN ORGANİZASYONU
(1) Coca-Cola Gelişim Liglerinin hangi bölgelerde, hangi yaş grupları için düzenleneceği,
katılacak takımlar ve fikstür FGD tarafından belirlendikten sonra www.tff.org web sitesinde
ilan edilir.
(2) Ev sahibi kulüpler kendi sahalarında oynayacakları müsabakalarda misafir takımları ve
hakemleri karşılanmasından, hakemlerin saha içindeki ve dışındaki görevlerini yerine
getirmesine, organizasyonun sağlıklı bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar
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(3) Gelişim Liglerinin Teknik ve idari denetimi TFF tarafından yapılır. Bu programa katılan
tüm kulüpler, kendi gelişim programları içersinde, sezonluk hazırlık planlarını TFF ye
bildirirler. Bu kapsam dahilinde, antrenman çalışma programlarını TFF nin talebine göre
aylık, üç aylık zaman ve tüm sezonluk olarak bildirmek ve TFF tarafından yapılacak olan
gerek hafta içi antrenman, gerekse hafta sonu oynayacakları maçların ‘’ Teknik ve İdari
Denetlemelerine’’ uymak zorundadırlar.
(4) Gelişim Ligi yaş grubu müsabakalarında geçerli olmak üzere her müsabakadaki Teknik
sorumlular; maçın bitiminde, oynamış oldukları rakip takım takımdan, beğendikleri yetenekli
genç oyuncuların isimlerini TFF tarafından belirlenen oyuncu izleme formlarına isimlerini
yazarak TFF görevlisine maçı takiben teslim eder.
MADDE 4 - GL TERTİP KOMİTESİ
1) GL Tertip Komitesi, FGD Direktörü başkanlığında, Elit Futbolcu Gelişim Müdürü ve
Antrenör Eğitiminden Sorumlu Müdür’den oluşur.
(2) GL Tertip Komitesi, itiraz üzerine tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve salt çoğunlukla
karar verir.
(3) GL Tertip Komitesi’nin sekretarya işlemleri FGD Direktör Asistanı tarafından yapılır.
MADDE 5 - KATILIM
(1) Bu Statü’nün ilgili liglere ilişkin “Katılım Koşulları” başlıklı maddelerinde belirtilen özel
koşulları yerine getirmiş olan kulüpler Gelişim Ligleri’ne katılabilirler.
(2) Bu Statü ile belirlenen katılım koşullarını yerine getirmedikleri tespit edilen veya ligler
başladıktan sonra bu koşulları kaybeden kulüpler, TFF’nin ihtarına rağmen ihlalin devamı
halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile ilgili yaş grubundaki Gelişim Ligi’nden ihraç edilebilirler.
(3) Bir kulüp, aynı yaş grubunda sadece bir lige katılabilir. Belirli bir yaş grubunda hem
Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne, hem yerel liglere katıldığı tespit edilen kulüplerin takımları,
TFF tarafından gönderilen ihtara rağmen yerel liglerden çekilmemeleri halinde, Yönetim
Kurulu Kararı ile ilgili yaş grubundaki Gelişim Ligi’nden ihraç edilebilirler.
(4) Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılacak olan kulüpler, ilgili ligine ait EK-1’de yer alan
“Katılım Formu ve Taahhütnamesi’ni doldurup kulüp adına imza yetkisine sahip kişilerce
imzalanmış olarak bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne teslim ederler.
(5) Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılan kulüplerin, “Katılım Formu ve Taahhütnamesi”ni
noter tarafından onaylanmış olarak, kulübün imza sirküleri ile birlikte teslim etmeleri
zorunludur.
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(6) Bu liglere katılmayı taahhüt eden kulüpler, TFF tarafından kabul edilebilir bir mazeret
bildirmeden müsabakalara katılmadıkları ve bu organizasyonlardan çekildikleri takdirde, TFF
tarafından belirlenecek miktardaki bir para cezası ile cezalandırılır.
(7) İlgili yönetici ve teknik sorumlular, TFF tarafından düzenlenen tüm eğitim programlarına,
turnuva organizasyon toplantılarına ve TFF tarafından gerekli görülen zamanlarda program
kapsamında ki toplantılara katılmak zorundadır.
MADDE 6 - SİGORTA
(1) Kulüpler, Coca-Cola Gelişim Ligleri’ne katılacak takımlarının kadrolarında bulunan her
bir amatör futbolcuyu, en az aşağıda gösterilen sigorta teminat miktarları üzerinden sigorta
ettirmekle yükümlüdürler:
Ölüm halinde: En az 100.000 TL
Daimi maluliyet halinde: En az 100.000 TL
Hastalık ve tedavi masrafları: En az 10.000 TL
(2) Kulüpler, her sezon sigorta ettirmekle yükümlü oldukları amatör lisanslı futbolcularının
listesini TFF’ye iletirler. Sigorta işlemleri TFF tarafından yapıldıktan sonra, prim tutarı ilgili
kulüplerin gelirlerinden mahsup edilir.
MADDE 7 - LİSANS İŞLEMLERİ
(1) İlgili ligler için bu Statü’de belirtilen koşullara uygun futbolcuların lisans işlemleri, Bölge
Müdürlükleri tarafından yapılır.
(2) Lisans işlemlerinin yapılması için, futbolcunun hukuki statüsüne göre TFF tarafından
belirlenmiş olan tescil ve lisans için gerekli belgeler ile 18 yaşından küçük futbolcuların yasal
temsilcileri tarafından imzalanmış EK-2’de yer alan seyahat muvafakatnamelerinin TFF
Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur.
(3) Kulüplerin yaş gruplarına ait lisans çıkarma sayıları hususunda herhangi bir sınırlama
yoktur.
(4) Profesyonel Kulüpler tarafından seçilmiş lisans almış futbolcular okul müsabakalarında
oynayamazlar. Bu uygulama 13 yaş ve altı yaş gruplarını kapsamaz.
MADDE 8 - OYUN KURALLARI ve UYGULANACAK TALİMATLAR
FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak
oyun kurallarında yapılan değişiklikler, çeşitli yaş gruplarına göre EK-3’te yer alan tabloda
belirtilmiştir.
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MADDE 9 - HAKEMLER
(1) Coca-Cola GL kapsamında oynanan grup müsabakalarda görev yapacak olan bir hakem ve
iki yardımcı hakem, İl Hakem Kurulu tarafından atanır. Coca-Cola Gelişim Liglerinde görev
alacak hakemler, TFF ve MHK tarafından düzenlenecek eğitimlerden geçmek zorundadır. Bu
liglerde U16, U17 ve U19 yaş gruplarında Ulusal Hakem ve Yardımcı Hakemler görev yapar.
Ulusal Hakem olmadığı durumlarda MHK tarafından en uygun hakem atanır. U14 ve U15
kategorilerinde ise; İl Hakem Kurulu tarafından Bölgesel Hakem ve Yardımcı Hakemler
atanır. Coca-Cola GL kapsamında oynanan müsabakalarda Aday Hakem görev alamaz.
(2) U17 ve U19 müsabakalarında, bir hakem, iki yardımcı hakem ve 4. hakem ile bir gözlemci
atanır.
MADDE 10 - SAHAYA GİREBİLECEK KİŞİLER
Akreditasyon kartına sahip; bir teknik sorumlu,(yaş gurubu teknik sorumlusu) bir antrenör,
kaleci antrenörü, bir doktor ve bir masör veya fizyoterapist sahaya girebilirler.
MADDE 11 - FORMA SETLERİ
(1) Coca-Cola GL kapsamındaki müsabakalarda Sportif Ekipman Talimatı’na uyulması
zorunludur.
(2) Coca-Cola GL’de futbolcular tüm sezon boyu kendi yaş gruplarında aynı sırt numaraları
ile müsabakalarda yer alırlar, bir üst yaş kategorisinde müsabakaya çıktığında, çıktığı yaş
grubunda mevcut olmayan bir başka sırt numarası ile yer alırlar. Takımlar 1-99 arasındaki sırt
numaralarını kullanmakta serbesttirler.
MADDE 12 - İTİRAZLAR
(1) Coca-Cola GL kapsamında oynanan müsabakalara ilişkin kadrolara, futbolculara ve
lisanslara yönelik itirazlar FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak Coca-Cola GL
Tertip Komitesi’ne yapılır. Coca-Cola GL Tertip Komitesi’nin kararlarına karşı kararın
tebliğinden itibaren en geç 7 gün içinde Amatör İşler Kurulu’na başvurulabilir. Bu aşamadan
itibaren Futbol Müsabaka Talimatı’nın amatör müsabakalar için öngörülen itiraz usulleri
uygulanır.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de belirtilen usullere ve
sürelere uygun olarak ilgili müsabakanın oynandığı ildeki İl Hakem Komitesi’ne; şahısta hata
hallerinden doğan itirazlar ise FMT’de belirtilen usullere ve sürelere uygun olarak AFDK’ya
yapılır.
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MADDE 13 - DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Coca-Cola GL’ye ilişkin disiplin ihlalleri konusunda AFDK yetkilidir.
(2) Coca-Cola Gelişim Ligleri müsabakaları nedeniyle kırmızı kart cezası almış veya AFDK
tarafından başka bir ceza verilmiş futbolcuların cezaları, bir sonraki sezona sarkar.
(3) Bir sezonda, Bölgesel ve Elit Akademi U19 kategorisindeki müsabakalarda üst üste ya da
aralıklı olarak sarı kart gören bir futbolcu aşağıdaki tabloya göre cezalı duruma düştüğü
kategorinin ilk resmi müsabakasında müsabaka isim listesine yazılamaz.
a) İhraca dönüşmeyen hareketleri nedeniyle üst üste veya aralıklı olarak görülen ilk 4
(dört) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada,
a) Devamında görülen 3 (üç) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada,
b) Devamında görülen 2 (iki) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada,
c) Devamında görülen her 1 (bir) sarı kart sonrası 1 (bir) müsabakada.
Cezalı duruma düşen futbolcu, cezalı duruma düştüğü kategori dışındaki kategorilerde
oynayabilir.
II. BÖLGESEL GELİŞİM LİGLERİ
MADDE 14 - KATILIM KOŞULLARI
(1) Bölgesel Gelişim Liglerinde sadece gerekli kriterleri yerine getirmiş olan profesyonel
futbol faaliyetlerine katılan kulüpler ve bağlı bulundukları bölgede organize edilmesi
planlanan lig operasyonu için yeterli sayıda kulübün bulunmaması halinde, gerekli kriterleri
yerine getirmiş olan amatör kulüpler yer alabilirler. Bu durumda kulüpler U14, U15, U16,
U17 ve U19 yaş gruplarının tümüne katılmak zorundadırlar.
(2) Bu Statü’nün 15., 16. ve 17. maddelerinde belirtilen saha ve tesislere, futbolculara ve
teknik adamlara ilişkin koşulları yerine getiren kulüpler, merkezlerinin bu liglerin
düzenlendiği bölgelerde yer alması halinde 2015-2016 sezonunda Bölgesel Gelişim Liglerine
katılabilirler.
(3) Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak olan kulüplerin, U13 yaş grubunda il bazında
düzenlenen Yerel Liglere katılmaları zorunludur.
(4) Bölgesel Gelişim Liglerine katılacak olan kulüplerde, tam zamanlı görev yapacak bir
pedagog, aile-okul ilişkilerini sağlayacak koordinatör, beslenme uzmanı ve yarı zamanlı görev
yapacak bir psikolojik performans danışmanının bulundurması zorunludur. Katılacak
Kulüplerin BESYO ve Spor Bilimleri Fakültesi olan bir üniversite ile elit futbolcu gelişimi,
oluşturulacak TFF veri tabanı ile paylaşmak üzere büyüme gelişme ve performans takibi
yanında sporcu, antrenör ve aile eğitimi konularında bilimsel işbirliği yapması ve ilgili
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üniversitelerin koordinasyonunda hazırlanmış çocuk koruma programı oluşturmaları ve çocuk
koruma programı eğitimlerini gerçekleştirmeleri zorunludur.
(5) Bölgesel Gelişim Liglerine katılan kulüpler 9-12 yaş grubu “Temel Oluşum Evresi” eğitim
programlarını sahip olmak/başlatmak ve TFF tarafından yayımlanan ‘’Genç Futbolcu Gelişim
Müfredatı’’na uygun eğitim vermek, Genç Futbolcu Gelişimi göz önünde bulundurularak
müsabaka içerisinde oyunculara eşit süre tanımak ve bunlara bağlı olarak yapılacak
denetlemelere tabii tutulmak zorundadır.
MADDE 15 - SAHALAR ve TESİSLER
(1) Bölgesel Gelişim Liglerine katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve müsabakalarda fiilen
kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya münhasıran bu kulüplere tahsis edilmiş, Genç
Futbolcu Gelişim Programları’na özel, en az 4 adet soyunma odası ve bir hakem odasına
sahip, en az 65x100 en fazla 68x105 boyutlarında, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından
onaylanmış sentetik çim zeminli en az bir sahaları bulunması zorunludur.
(2) Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir
doktorun ve acil müdahale ekipmanlarına sahip tam teşekküllü bir ambulansın
bulundurulması, (kulüp içi, kulüp dışı) ve gerekli diğer hijyen, sağlık ve emniyet güvenliğinin
sağlanması ve misafir takımın müsabaka koşullarına göre ağırlanmasından sorumludur.
(3) Müsabaka sahasının ve soyunma odalarının hazırlanmaması veya emniyet önlemlerinin
alınmaması durumunda hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda rakip takımın
deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.
MADDE 16 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Bölgesel Gelişim Liglerine U14 yaş grubunda katılacak futbolcuların, 01.01.2002 veya
daha sonraki tarihlerde; U15 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.2001 veya daha
sonraki tarihlerde; U16 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.2000 veya daha sonraki
tarihlerde; U17 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1999 veya daha sonraki tarihlerde;
U19 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1997 ile 31.12.1999 tarihleri(bu tarihler
dahil) arasında doğmuş olmaları zorunludur.
(2) Bölgesel Gelişim Liglerine katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C.
vatandaşı amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla iki yabancı
uyruklu amatör futbolcu yer alabilir.
(3) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki
diğer futbolcular ile aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik
yaşlarının tıp fakültesi hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir.
Yapılan saptamalar neticesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüp ve ilgili kişiler hakkında
disiplin soruşturması başlatılır. İlgili kulüpler TFF tarafından gerekli görüldüğü takdirde
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futbolcuların tıp fakültesi hastanelerinin radyodiagnostik ünitelerinden alınmış kemik yaşı
tespit raporlarını TFF’ye gönderirler.
(4) Bir futbolcu, aynı hafta içinde sadece tek bir yaş grubu müsabakasında oynayabilir.
Müsabaka isim listesinde yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış
sayılmazlar.
(5) Her futbolcunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması esastır. Bu
maddenin 1. ve 4. fıkraları saklı kalmak koşuluyla; belirli bir yaş grubundaki müsabakalarda
oynamış bir futbolcu, yalnızca bir üst yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynayabilir ve
daha sonra tekrar bir alt yaş grubuna dönebilir.
(6) Bu maddenin 4. fıkrasının ihlali halinde TFF tarafından ilgili takımın hükmen mağlup
sayılmasına karar verilir. FMT’de belirtilen diğer hükmen mağlubiyet sebepleri saklıdır.
MADDE 17 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU
(1) Bölgesel Gelişim Liglerinde müsabakalarına katılan kulüpler, U14, U15 yaş gruplarının
her biri için en az UEFA B ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na, U16, U17 ve U19
yaş grupları için UEFA A ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip bir teknik adam
bulundurmak zorundadırlar. Bu kategorilerde yardımcı Antrenörlük yapacak olanların en az
UEFA B lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teknik Direktör Diplomasına sahip
Antrenörler yapılacak güncelleme kursuna katılmak ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı
Sertifikası’na sahip olmak koşulu ile bu liglerde görev yapabilirler.
(2) Bir önceki sezonda gelişim ligleri müsabakaları çerçevesinde, bir seferde 3, toplamda 5
veya üzerinde müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası almış olan Teknik Adamlar ,
kaleci antrenörleri ve müsabaka isim listesinde yer alan diğer tüm görevliler o sezon ve bir
sonraki sezonda Gelişim Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar.
(3) Her teknik adam FGD tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay ve eğitim
faaliyetine katılmak zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim
programlarına katılmadıkları takdirde bulundukları sezonun geri kalan bölümünde ve bir
sonraki sezonda Gelişim Ligi programında görev alamazlar ve bu teknik adamların bağlı
bulundukları kulüplere 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
(4) TFF’nin ihtarına rağmen bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen yükümlülüğünü 2 hafta
içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası verilir.
(5) Bölgesel Gelişim Liglerine iştirak eden Süper Lig ve 1.Lig Kulüpleri, her gelişim yaş
grubu için farklı teknik sorumlu bulundurmak zorundadırlar; 2.Lig ve 3.Lig ve Amatör
kulüplerde Bölgesel Gelişim Ligleri’nde bir sezon içinde aynı Teknik Sorumlu hem U14 hem
U15 yaş kategorilerini çalıştırabilir. Yine 2. Lig, 3. Lig ve Amatör kulüplerde Bölgesel
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Gelişim Liglerinde kulüpleri ile ilgili teknik sorumluların görev yapabileceği yaş gruplarını
belirleyen bu durum U16, U17 ve U19 yaş grupları içinde geçerlidir.
(6) Bölgesel gelişim Liglerine katılacak kulüpler profesyonel Kaleci Antrenörü diplomasına
sahip en az 2 adet kaleci antrenörü bulundurmak zorundadırlar.
MADDE 18 - MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
(1) Bölgesel Gelişim Liglerine müsabakalarında, müsabaka kadrosunda bulunan futbolcuların
isimlerini ve forma numaralarını içeren TFF’nin belirlediği ve web sayfasında yayınlanan tek
tip müsabaka isim listesi, kulüp yöneticileri veya teknik adamlar tarafından imzalanarak, en
geç müsabakanın başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.
(2) U14, U15, U16 yaş grubu müsabakalarında isim listesinde en az 16, en fazla 18 futbolcu,
U17 ve U19 yaş grubu müsabakalarında isim listesinde en az 15, en fazla 18 futbolcu
bulunması zorunludur. Müsabaka isim listesine daha az sayıda futbolcunun yazılması halinde,
kulübün müsabakanın başlamasından önce haklı sebepleri açıklayan ve müsabaka isim
listesini imzalayacak yönetici veya teknik adam tarafından imzalanmış bir dilekçeyi maçın
hakemine vermeleri gerekmektedir. Aksi halde ilgili yönetici veya teknik adamlara hak
mahrumiyeti veya soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilir.
(3) U14, U15, U16 yaş grubu müsabakalarında toplam beş oyuncu değişikliği kullanma hakkı
mevcuttur, takımlar oyuncu değişiklik haklarının kullanılıp kullanılmayacağı ve bunların
zamanlarını serbestçe belirleyebilirler. Oyuna sonradan giren oyuncular, geçerli sağlık sorunu
olmadığı müddetçe oyundan çıkartılamazlar. U17 ve U19 yaş müsabakalarında toplam üç
oyuncu değişikliği kullanma hakkı mevcuttur. Takımların teknik adamları bu değişiklik
haklarını kullanıp kullanmayacağını ve zamanlarını serbestçe belirleyebilirler.
(4) Bölgesel Gelişim Ligi U14, U15, U16 kategorilerinde, Lig müsabaka sayısı baz alınarak,
1. kaleciler müsabakaların 2/3 ünde 2. kaleciler müsabakaların 1/3 ünde isim listesinde ilk 11
kadrosunda yer alarak müsabakanın en az 2/3 ünde oynamak zorundadır, sağlık sorunu nedeni
ile oyundan çıkartılan oyuncuların değişikliği TFF görevlisinin nezaretinde gerçekleşir.
(5) Yukarıda belirtilen 3. ve 4. fıkraların ihlali halinde ilgili teknik sorumluya soyunma odası
ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası verilir.
(6) Bölgesel Gelişim Ligi U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde, Futbol Disiplin Talimatında
öngörülen 4 sarı kart uygulaması yapılmaz.
MADDE 19 - MÜSABAKA SİSTEMİ
(1) U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında, bölgesel gruplardaki takım sayılarına göre,
çift devreli, 3 devreli veya 4 devreli lig usulüne göre oynanır.
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(2) Takımlar, FMT’ye göre puan alırlar ve sıralanırlar. Bununla birlikte, takımların hükmen
mağlubiyet sayıları da eşit olursa takımlar aşağıdaki hususlara göre sıralanırlar:
a) İlgili takımların sezon boyunca görmüş oldukları toplam kırmızı kart sayılarına bakılır.
Kırmızı kart sayılarının eşitliği halinde toplam sarı kart sayısı daha az olan takım üstün sayılır.
b) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımlar arasında yapılacak
bir müsabakada kazanan takım üstün sayılır.
(3) 3. Devredeki müsabakanın ev sahibinin belirlenmesinde aşağıdaki usul uygulanır:
a) O sezon her iki takımın birbirleriyle oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
b) Eşitlik halinde, birbirleriyle oynadıkları müsabakalardaki gol üstünlüğüne bakılır
(deplasmanda fazla gol atan takım üstün sayılır),
c) Eşitliğin bozulmaması halinde kur’a çekilir.
MADDE 20 - TÜRKİYE FİNALLERİ
U14, U15, U16, U17 ve U19 yaş gruplarında, Türkiye Finalleri TFF tarafından belirlenecek
esaslara göre yapılır. Lig sonrası kademeleri ve bu kademelere ilişkin esaslar TFF tarafından
belirlenir ve ilan edilir.
MADDE 21 - DEPLASMAN MASRAFLARI
(1) Bölgesel Gelişim Ligleri’nde katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye
sınırları dışında oynayacakları deplasman müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini
karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1.50 TL. ödeme yapılır.
(2) Deplasman müsabakaları için TC karayolu ölçümlerine göre tek yönde 250 km
(bulundukları merkezden, müsabakanın oynanacağı tesise kadar) ve üzerindeki mesafelere
gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.300 TL ödeme yapılır.
(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri
aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir. Deplasman
müsabakaları için, konaklama desteğinin alınabilmesi için konaklanılan otele ait fatura ibraz
edilmelidir.
III. ELİT AKADEMİ LİGLERİ
MADDE 22 - KATILIM KOŞULLARI
(1) Elit Akademi U19 Ligi, Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin katılımı ile gerçekleşecektir.
Ayrıca, bölgesel lig haricinde oynanacak ve TFF tarafından belirlenmiş olan Elit U17 Ligi
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kriterlerine uygun profesyonel kulüplerin bu lige katılmaları zorunludur. Katılım Formu ve
Taahhütnamesi’nde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeyen Elit U17'ye seçilmiş ve/veya
U19 Ligi’ne katılmayan kulüplere, müsabaka başına 20.000 TL para cezası verilir. Elit
Akademi U19 liginde yer alan kulüplerin U14, U15, U16 ve U17 kategorilerinde Bölgesel
Gelişim Liglerine katılımı zorunludur. Elit U17 Ligine katılan kulüpler bölgesel U17 Ligine
katılmazlar.
(2) Elit Akademi Liglerine katılacak olan kulüplerde, tam zamanlı görev yapacak bir pedagog,
aile-okul ilişkilerini sağlayacak koordinatör, beslenme uzmanı ve yarı zamanlı görev yapacak
bir psikolojik performans danışmanının bulundurması zorunludur. Kulüplerin BESYO ve
Spor Bilimleri Fakültesi olan bir üniversite ile elit futbolcu gelişimi, oluşturulacak TFF veri
tabanı ile paylaşmak üzere büyüme gelişme ve performans takibi yanında sporcu, antrenör ve
aile eğitimi konularında bilimsel işbirliği yapması ve ilgili üniversitelerin koordinasyonunda
hazırlanmış çocuk koruma programı oluşturmaları ve çocuk koruma programı eğitimlerini
gerçekleştirmeleri zorunludur.
(3) Elit Akademi Liglerine kriterlere uygun, seçilmiş ve profesyonel futbol faaliyetlerine
katılan kulüpler 9-12 yaş grubu “Temel Oluşum Evresi” eğitim programlarını sahip
olmak/başlatmak ve TFF tarafından yayımlanan “Genç Futbolcu Gelişim Müfredatı”na uygun
eğitim vermek ve bunlara bağlı olarak yapılacak denetlemelere tabi tutulmak zorundadır.
MADDE 23 - SAHALAR ve TESİSLER
(1)Elit Akademi Ligleri’ne katılan kulüplerin, eğitim, antrenman ve müsabakalarda fiilen
kullanılan, mülkiyeti kendilerine ait veya münhasıran sadece bu kulüplere tahsis edilmiş,
Genç Futbolcu Gelişim Programları’na özel, en az 4 adet soyunma odası ve iki hakem odasına
sahip, en az 65x100 en fazla 68x105 boyutlarında 3 adet sahanın olması zorunludur. Bu
sahaların 1 tanesi TFF tarafından onaylanmış, güvenliği sağlanmış ve etrafı çevrili sentetik
çim, diğer 2 sahanın çim zeminli olmalısı zorunludur. Elit Akademi U17 ve U19 yaş
gruplarının eğitim ve müsabakaları çim zeminli sahalarda oynanır. Olası hava koşulları nedeni
ile değiştirilmesi gereken sahalar için bağlı bulunduğu ilgili TFF Bölge Müdürlüğü yetkilidir.
(2)Elit Akademi Ligleri’ne katılan kulüplerin futbolcularının beslenmesine yönelik her gün en
az bir öğün yemeğin hazır edildiği hijyenik koşullara sahip bir yemekhane/kafeterya
bulundurması, kütüphane, toplantı ve dinlenme salonları, çamaşırhane, Antrenör çalışma
odaları, malzeme ve güvenlik birimleri, etüd odalarının olması, zorunludur.
(3)Ev sahibi kulüp, müsabakaların oynanacağı saha ve tesislerin hazırlanması, sahada bir
doktorun ve acil müdahale ekipmanlarına sahip tam teşekküllü bir ambulansın
bulundurulması, (kulüp içi, kulüp dışı) ve gerekli diğer hijyen, sağlık ve emniyet güvenliğinin
sağlanması ve misafir takımın müsabaka koşullarına göre ağırlanmasından sorumludur.
Ayrıca Elit Akademi kulüplerinin sağlık ünitelerinde tam zamanlı sağlık ekibi ve gerekli
ekipmanlar ve defibrillator cihazı olmak zorundadır.
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(4) Müsabaka sahasının ve soyunma odalarının hazırlanmaması, veya emniyet önlemlerinin
alınmaması durumunda hakem tarafından oynatılmayan müsabakalarda rakip takımın
deplasman giderleri ve hakem ücretleri, ev sahibi kulüp tarafından karşılanır.
MADDE 24 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Elit Akademi Ligleri’ne U17 yaş grubunda katılacak futbolcuların 01.01.1999 veya daha
sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunludur. Elit Akademi Ligleri’ne U19 yaş grubunda
01.01.1997 ile 31.12.1999 tarihleri (bu tarihler dahil) arasında doğmuş olmaları zorunludur.
(2) Elit Akademi Ligler’ne katılan her bir yaş grubundaki takımın kadrosunda, T.C. vatandaşı
amatör veya profesyonel futbolcular ile oturma iznine sahip en fazla beş yabancı uyruklu
amatör futbolcu yer alabilir.
(3) Yaş konularında yapılacak usulsüzlükleri önlemek amacıyla TFF, aynı yaş grubundaki
diğer futbolcular ile aralarında fizyolojik açıdan farklılık görülen futbolcuların kemik
yaşlarının tıp fakültesi hastanelerinde saptanmasına re’sen veya itiraz üzerine karar verebilir.
Yapılan saptamalar neticesinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen kulüp ve ilgili kişiler hakkında
disiplin soruşturması başlatılır.
(4) Bir futbolcu, aynı hafta içinde sadece tek bir yaş grubu müsabakasında oynayabilir.
Müsabaka isim listesinde yer almış ancak oyuna girmemiş futbolcular o maçta oynamış
sayılmazlar.
(5) Her futbolcunun kendi yaş grubunda düzenlenen müsabakalarda oynaması esastır.
(6) Bu maddenin 4. fıkrasının ihlali halinde TFF tarafından ilgili takımın hükmen mağlup
sayılmasına karar verilir. FMT’de belirtilen diğer hükmen mağlubiyet sebepleri saklıdır.

MADDE 25 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU
(1) Elit Akademi Ligi müsabakalarına katılan kulüpler U17 ve U19 yaş grubu için en az
UEFA A ve Gelişim Ligleri Çalıştırıcısı Sertifikası’na sahip birer teknik adam bulundurmak
zorundadırlar. Bu kategorilerde yardımcı antrenörlük yapacak olanların en az UEFA B
lisansına sahip olmaları gerekmektedir.
(2) Bir önceki sezonda gelişim ligleri müsabakaları çerçevesinde, bir seferde 3, toplamda 5
veya üzerinde soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası almış olan Teknik
Adamlar, kaleci antrenörleri ve müsabaka isim listesinde yer alan diğer tüm görevliler o sezon
ve bir sonraki sezonda Gelişim Ligleri’ne katılan takımlarda görev alamazlar.
(3) Süper Lig, 1 Lig ve Elit Akademi kulüpleri ve bir UEFA PRO Lisansına yada UEFA ELİT
A lisansına sahip bir Gençlik Geliştirme Programı Teknik Sorumlusu ve ona bağlı UEFA A
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Lisansına sahip bir 16-19 yaş grubu Gelişim Direktörü, 13-15 yaş grubu en az UEFA B
Lisansa sahip bir Gelişim Direktörü ve 9-12 yaş grubu UEFA B Lisansına sahip bir Gelişim
Direktörü bulundurmak zorundadır. Elit Akademi kulüplerinde Gençlik Geliştirme Programı
Teknik Sorumlusuna bağlı olarak çalışan bir Profesyonel Kaleci Lisanına sahip 1 Kaleci
Antrenörü Eğitimi Direktörü ve yine Profesyonel kaleci Antrenör Lisansına sahip, 2 Kaleci
antrenörünün bulundurmaları zorunludur.
(4) Her teknik adam FGD tarafından yapılacak olan her türlü seminer, çalıştay ve eğitim
faaliyetine katılmak zorundadır. Teknik adamlar, geçerli bir mazeretleri olmaksızın eğitim
programlarına katılmadıkları takdirde bulundukları sezonun geri kalan bölümünde ve bir
sonraki sezonda Elit Akademi Ligi programında görev alamazlar ve bu teknik adamların bağlı
bulundukları kulüplere 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para cezası verilir.
(5) TFF’nin ihtarına rağmen bu maddenin 1. ve 3. fıkralarında belirtilen yükümlülüklerin 2
hafta içinde yerine getirmeyen kulüplere her hafta için 5.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar para
cezası verilir.
MADDE 26 - MÜSABAKA İSİM LİSTELERİ ve OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİ
(1) Elit Akademi Ligi müsabakalarında, müsabaka kadrosunda bulunan futbolcuların
isimlerini ve forma numaralarını içeren TFF nin belirlediği ve web sayfasında yayınlanan tek
tip müsabaka isim listesi, kulüp yöneticileri veya teknik adamlar tarafından imzalanarak, en
geç müsabakanın başlamasından 30 dakika önce müsabaka hakemine teslim edilir.
(2) U17 ve U19 müsabakalarında isim listesinde en az 15, en fazla 18 futbolcu bulunması
zorunludur. Müsabaka isim listesine daha az sayıda futbolcunun yazılması halinde, kulübün
müsabakanın başlamasından önce haklı sebepleri açıklayan ve müsabaka isim listesini
imzalayacak yönetici veya teknik adam tarafından imzalanmış bir dilekçeyi maçın hakemine
vermeleri gerekmektedir. Aksi halde ilgili yönetici veya teknik adamlara hak mahrumiyeti
veya müsabakadan men cezası verilir.
(3) U17 ve U19 yaş müsabakalarında toplam üç oyuncu değişikliği kullanma hakkı mevcuttur.
Takımların teknik adamları bu değişiklik haklarını kullanıp kullanmayacağını ve zamanlarını
serbestçe belirleyebilirler.
MADDE 27 - MÜSABAKA SİSTEMİ
(1) U19 Ligi, Süper Lig ve 1. Lig kulüpleri için ayrı ayrı olmak üzere 2 grupta ve çift devreli
lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanır.
(2) TFF, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün,
saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
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(3) Takımlar, FMT’ye göre puan alırlar ve sıralanırlar. Bununla birlikte, takımların hükmen
mağlubiyet sayıları da eşit olursa takımlar aşağıdaki hususlara göre sıralanırlar:
a) İlgili takımların sezon boyunca görmüş oldukları toplam sarı ve kırmızı kart sayılarına
bakılır. Kırmızı kartlar iki sarı kart olarak değerlendirilir.
b) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımlar arasında yapılacak
bir müsabakada kazanan takım üstün sayılır.
(4) Süper Lig U19 grubu şampiyonu ve 1. Lig U19 grubu şampiyonu takımlar arasında TFF
tarafından belirlenecek olan tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre U19 Ligi Süper Kupa
müsabakası oynanır. U19 Ligi Süper Kupası müsabakasında 90 dakika sonunda eşitliğin
bozulmaması halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynanır. Eşitliğin uzatmalarda da
bozulmaması halinde kazanan takım seri penaltı atışları sonucunda belirlenir. U19 Ligi Süper
Kupa müsabakasını kazanan takıma kupa , oynayan takımlara 50’şer adet madalya verilir.U19
Ligi Süper Kupa müsabakasına ait detaylar ileri bir tarihte TFF'nin resmi internet sitesi,
www.tff.org adresinde ilan edilir.
(5) Elit Akademi U17 yaş kategorisindeki lig sonrası kademeleri ve bu kademelere ilişkin
esaslar TFF tarafından belirlenir ve ilan edilir.
MADDE 28 - DEPLASMAN MASRAFLARI
(1) Elit Akademi Ligleri’ne katılan tüm takımların, Belediye veya Büyükşehir Belediye
sınırları dışında oynayacakları yabancı saha müsabakalarına ilişkin ulaşım giderlerini
karşılamak üzere, karayolu ile gidilen kilometre başına 1.50 TL. ödeme yapılır.
(2) Deplasman müsabakaları için T.C karayolu ölçümlerine göre tek yönde 250 km ve
üzerindeki mesafelere gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.300 TL ödeme
yapılır.
(3) Kulüplerin ulaşım masraflarına ilişkin faturalar, bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri
aracılığıyla, her müsabakanın ardından TFF Muhasebe Müdürlüğü’ne iletilir.
IV. SON HÜKÜMLER
MADDE 29 - ATIFLAR
Bu Statü’nün yürürlüğe girmesi ile birlikte TFF’nin diğer talimatlarında “Gençlik Geliştirme
Ligleri”ne yapılan atıflar “Coca-Cola Gelişim Ligleri”ne yapılmış sayılacaktır.
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MADDE 30 – YÜRÜRLÜK
Bu statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında alınan kararla
kabul edilmiş ve 31.07.2015 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

14

EK-1
2015-2016 SEZONU COCA-COLA GELİŞİM LİGLERİ KATILIM FORMU ve
TAAHHÜTNAMESİ
Kulübün Adı:
Merkez Adresi:
Gençlik Geliştirme Prog. Tek. Sorumlusu Ad-Soyad/Tel:
Müsabaka ve antrenmanlarda kullanılmak üzere, mülkiyeti kulübe ait veya münhasıran kulübe
tahsis edilmiş olan, Gençlik Geliştirme Programına özel en az 65mx100m boyutlarında, en az 4
adet soyunma odası ve bir adet hakem odasına sahip olan, doğal veya suni çim zeminli sahaya
sahip tesislerin adı ve adresi:
Yaş Grubu Teknik Sorumlularına Ait Bilgiler
U 14 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
UEFA B ….. UEFA A
……
Gelişim Ligleri Çalıştırıcı
Sertifikası
Var
…… Yok
…..
Cep Tel. Numarası :
E-Mail :
U 15 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Gelişim Ligleri Çalıştırıcı
Sertifikası

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

UEFA B

….. UEFA A

Var

….. Yok

TFF A

….. UEFA A

Cep Tel. Numarası :
U 16 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Gelişim Ligleri Çalıştırıcı
Sertifikası
Cep Tel. Numarası :
U 17 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Gelişim Ligleri Çalıştırıcı
Sertifikası
Cep Tel. Numarası :
Elit Akademi - Bölgesel Gelişim
Ligi

…..

T.Direktör

….

T.Direktör

…..

T.Direktör

…..

T.Direktör

…..

T.Direktör

…..

UEFA PRO

…..

…..
E-Mail :

…..
…..
E-Mail :

…..
…..
E-Mail :

U 19 T.Sor Adı-Soyadı :
Ant. Lisansı
Gelişim Ligleri Çalıştırıcı
Sertifikası

Var

….. Yok

Cep Tel. Numarası :

…..
…..

E-Mail :
Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; ……………………………... Bölgesi’nde 20152016 sezonunda yapılacak olan bütün Gelişim Ligi müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde
Gelişim Ligleri Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı; TFF tarafından seçilen oyuncularımızın
Türkiye Finalleri Bölge Karması’nda yer almasını sağlayacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
Bu liglere, Play-Off maçlarına ve Türkiye Finallerine katılmayı taahhüt eden kulüpler, bu
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müsabakalara TFF tarafından kabul edilebilir bir mazeret bildirmeden katılmadıkları ve bu
organizasyonlardan çekildikleri takdir de, TFF tarafından belirlenecek miktardaki bir para cezası
ile cezalandırılır ve bir sonraki sezonda hiçbir yaş grubu müsabakasına katılamazlar.
Tarih isim ve İmza
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EK-2
COCA- COLA GELİŞİM LİGLERİ
SEYAHAT MUVAFAKATNAMESİ
Oyuncunun Katılacağı Lig veya Ligler: (işaretleyiniz)
Elit Akademi Ligi

Bölgesel Gelişim Ligi

Oyuncunun Adı/ Soyadı:

TC Kimlik No:

Yasal Temsilcinin
Adı/Soyadı:

TC Kimlik No:

Kulüp Adı:
…………….. (yasal temsilci tarafından doldurulacak bölüm)
………………..
Yasal temsilcisi (velisi/vasisi) bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri
yazılı oyuncunun, 2015-2016 sezonunda Coca-Cola Gelişim Ligleri
kapsamındaki müsabakalar, futbol eğitimleri ve katılmaya hak
kazanılması durumunda Türkiye Finalleri veya Bölge Karmaları
Türkiye Finalleri için takım kafilesi ile birlikte seyahat etmesine izin
verdiğimi kabul ve beyan ederim.
Yasal Temsilci
Adı/ Soyadı:
Tarih/ İmza:
…………………….. (kulüp tarafından doldurulacak bölüm)
…………………..
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı oyuncumuz için alınan “Seyahat
Muvafakatnamesi”ndeki imzanın, ilgili oyuncunun yetkili yasal
temsilcisine ait olduğunu ve bu konudaki sorumluluğun
Kulübümüze ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederim.
…………………..………… Kulübü adına (*)
Adı/ Soyadı:
Ünvanı:
Tarih/ İmza:
(*)Kulüp adına bağlayıcı imza yetkisine sahip bir temsilci
tarafından imzalanmalıdır.
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EK-3
2015-2016 Sezonu Coca-Cola Gelişim Ligleri’nde Uygulanacak
Değişik Oyun Kuralları
U16 Yaş Grubu

U17 Yaş Grubu

Standart saha

Standart saha

Standart saha

Standart saha

Top No 5
11 x 11
Kadro: en az 16 en
fazla 18 oyuncu

Top No 5
11 x 11
Kadro: en az 16 en
fazla 18 oyuncu

Top No 5
11 x 11
Kadro: en az 15 en
fazla 18 oyuncu

Top No 5
11 x 11
Kadro: en az 15 en
fazla 18 oyuncu

Kural 4
Hakemler

1 Hakem
2 Yardımcı hakem

1 Hakem
2 Yardımcı hakem

Kural 5

Süre: 2x35
dk.(U14)
Süre: 2x40
dk.(U15)
Devre: 15 dk.
Toplam 5 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur.
Değişiklik haklarının
kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe
bağlıdır..
4 Sarı kart
uygulaması
yapılmaz. İhraca
dönüşmeyen sarı
kartların takibi
yapılmaz.

Süre 2x40 dk.

1 Hakem
1 Hakem
2 Yardımcı hakem, 4. 2 Yardımcı hakem,
hakem ve 1 Gözlemci 4. hakem ve 1
Gözlemci
Süre 2x40 dk.
Süre 2x45 dk.

Devre:

Devre:

Kurallar:
Kural 1
Oyun Alanı
Kural 2
Top
Kural 3
Oyuncuların
Sayısı

Oyun
Süresi
Kural 6
Yedekler

Kural 7
Kartlar

U14 ve U15 Yaş
Grubu

15 dk.

15 dk.

Toplam 5 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur. Değişiklik
haklarının kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe
bağlıdır.

Toplam 3 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur. Değişiklik
haklarının kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe
bağlıdır.

4 Sarı kart
uygulaması yapılmaz.
İhraca dönüşmeyen
sarı kartların takibi
yapılmaz.

4 Sarı kart
uygulaması
yapılmaz. İhraca
dönüşmeyen sarı
kartların takibi
yapılmaz.
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U19Yaş Grubu

Devre:

15 dk.

Toplam 3 oyuncu
değiştirme hakkı
mevcuttur.
Değişiklik
haklarının kullanılıp
kullanılmaması ve
zamanı isteğe
bağlıdır.
Sarı ve kırmızı kart
uygulaması yapılır.
Aralıklı veya
aralıksız olarak 4
sarı kart gören
oyuncular, takip
eden ilk
müsabakada
oynayamazlar.

Antrenör
Teknik
Alanı

Vardır ve
Antrenörler sürekli
olarak oyuncularına,
ayakta talimat
veremezler

Vardır ve Antrenörler
sürekli olarak
oyuncularına, ayakta
talimat veremezler
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Vardır ve Antrenörler
sürekli olarak
oyuncularına, ayakta
talimat veremezler

Vardır ve
Antrenörler sürekli
olarak oyuncularına,
ayakta talimat
veremezler

