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2013 U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları Genel Esasları 

* 2013 U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları müsabakalarında, 01.01.2000 ile 31.12.2001 tarihleri 

arasında doğmuş lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlar kadrolarında 01.01.1999 ile 

31.12.1999 tarihleri arasında doğmuş en fazla 2 futbolcu bulundurma ve oynatma hakkına sahiptir.   

* Müsabakalar 8 kişilik takımlar arasında, 30’ar dakikalık iki devre halinde oynanacaktır. 

Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 5 (beş) kişiden az bir kadro ile çıkılması ya da 

müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 3 (üç) kişiye inmesi 

halinde bu takım hükmen mağlup sayılır. Takımların sınırsız değişiklik hakkına sahip olacaktır. 

*  Futbol sahalarının yarısı kullanılacak olup; kalelerin 5x2 m. büyüklüğünde olması zorunludur.  

*  Müsabakalarda tek hakem görevlendirilecek olup; hakem ücretleri TFF tarafından 

ödenecektir.  

*  2012-2013 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hayata geçirilen Kız Futbol 

Eğitim Merkezleri projesinde yer alan kulüplerin kendi illerinde düzenlenen U-13 Kızlar Yerel 

Şampiyonaları’na katılımı zorunludur.  

* Müsabaka sistemi ilgili ASKF İl Başkanlıkları tarafından takımların katılım durumuna göre 

belirlenecektir.  

* Bir ilde U-13 Yerel Şampiyonası’nın düzenlenebilmesi için, o ilde en az 4 kulübün katılımı 

zorunludur. Kulüpler, 1 kaleci 7 oyuncu ve en az 5 yedek oyuncudan oluşan takım kadrolarını bağlı 

bulundukları ilin ASKF başkanlığına, ildeki müsabakaların başlamasından 2 hafta öncesine kadar imzalı 

ve mühürlü olarak teslim etmeleri gerekmektedir.   

* Müsabakalara katılacak takımlarda en az “TFF Grassroots C” veya dengi lisansa sahip bir 

teknik adamın yer alması ve bu kişinin müsabakalarda takımın başında görev alması zorunludur. 

* Kadın teknik adama sahip olmayan takımlarda bir kadın yöneticinin bulunması ve bu kişinin 

müsabakalarda saha içinde yer alması zorunludur.   

*  Müsabakalarda 1 sağlık personeli, 1 müsabaka temsilcisi, 1 saha komiseri, 2 saha tanzimcisi 

görevlendirilmek zorunda olup; personel ücretleri 2012-2013 sezonunda Amatör Ligler’de 

uygulanacak personel ücret esasları çerçevesinde ödenecektir. Müsabakaların oynandığı sahalarda 

ambulans ve görevlilerinin bulundurulması zorunludur. 

* Yerel Şampiyonalar ilgili ASKF Başkanlıkları’nın yapacağı ve TFF tarafından onaylanacak 

planlama çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Lig usulü oynanan müsabakalarda kazanan takımlara üç 

(3), kaybeden takımlara sıfır (0) puan verilir. Müsabakalar sonunda takımların eşit puana sahip 

olmaları durumunda Futbol Müsabaka Talimatı’nın 9. maddesi hükümleri uygulanır.  

*  Birden fazla grup içerisinde müsabakaların oynanması halinde eleme müsabakalarında 

uzatma süresi oynanmayacak olup, normal sürenin bitimi sonrasında doğrudan seri penaltı atışlarına 

geçilecek ve kazanan takım belirlenecektir.  
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* İllerde düzenlenecek organizasyonların başlangıç ve bitiş tarihlerinin eşzamanlı olması 

gerekmemekle birlikte müsabakaların Mayıs ayında başlayıp bitmesi gerekmektedir. 

*  Organizasyon ile ilgili disiplin kararı gerektiren durumlarda karar yetkisi İl Disiplin 

Kurulları’ndadır. Karara karşı Futbol Disiplin Talimatı’nın 88. maddesi uyarınca Amatör Futbol Disiplin 

Kurulları’na başvurulabilir. 

*  Kadınlar 1. ve 2. Ligleri, Genç Kızlar ve Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonaları müsabakalarından 

kaynaklanan soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı, müsabakadan men ve kırmızı kart cezası 

bulunan kişilerin cezaları U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları müsabakalarında infaz edilmeyecektir.  

* Müsabakalarda sarı kart takibi yapılmayacaktır. U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları kapsamında  

İl Disiplin Kurulları tarafından verilen cezalar ile kırmızı kart cezaları,  yalnızca U-13 kategorisinde infaz 

edilecektir. U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları müsabakaları sonunda infazı tamamlanmayan kırmızı 

kart, müsabakadan men ve soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezaları, oyuncu 

uygunluğunun bulunduğu diğer kategorilerde  infaz edilebilir.  

*  İllerde düzenlenecek şampiyonalarda ödül olarak verilecek kupa ve madalyalar TFF tarafından 

temin edilecektir.   

* Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza başarılar dileriz. 

 

Bu genel esaslar, TFF Yönetim Kurulu’nun 13.05.2013 tarih ve 24 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve 
15.05.2013 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 
 

 

 

 

 

 


