
Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası Genel Esasları 

* 2013 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakalarında, 01.01.1998 ile 31.12.1999 tarihleri 

arasında doğmuş(bu tarihler dahil) olan lisanslı futbolcular oynayabilecektir. Takımlarda ikisi kaleci 

olmak üzere en fazla 22 futbolcu bulundurabilirler. Takımlarda yabancı futbolcu yer alamaz. 

* Müsabakalar 11’er kişiden oluşan takımlar arasında, nizami sahalarda, 4 numaralı top ile 

oynanacaktır. 

* Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu 

yedek kulübesinde bulunabilir. Takımlar 5 oyuncu değiştirme hakkına sahip olacaktır.  

* 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.   

* Müsabakaların süresi 35 dakikalık 2 devre olmak üzere toplam 70 dakikadır. Eleme usulünde 

oynanan müsabakalarda eşitlik halinde 10'ar dakikalık 2 uzatma devresi oynatılacaktır. Eşitliğin 

bozulmaması halinde seri penaltı atışları sonucunda kazanan takım belirlenecektir.     

* Müsabakaya 9 kişiden az bir kadroyla çıkan, oyuncu uygunluğuna sahip olmayan bir 

futbolcuyu oynatan takımlara “Deplasman Katkı Payı” ödenmez.  

* Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası’na iştirak edecek olan kulüplerin, oynatacakları futbolcuların 

ad ve soyadını, lisans numaralarını kulüp antetli kağıdına yazarak, kulüp yetkilisinin imzası ve 

kaşesiyle, 20.05.2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmek 

zorundadırlar. Ek 1’de yer alan oyuncu isim listesi, Türkiye Futbol Federasyonu’nun 0 216 557 99 02 

faks numarasına faks yoluyla veya aysunkizilagac@tff.org  adresine elektronik posta yoluyla 

gönderilebilir. Kulüpler tarafından gönderilen isim listeleri,  Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 

onaylanacak ve şampiyona boyunca kulüpler tarafından kullanılacaktır. İsim listelerinde yer almayan 

futbolcular müsabakalarda yer alamayacaklardır.   

* Şampiyonaya katılacağını beyan etmekle birlikte, grupların belirlenmesinden ve ilanından 

sonra şampiyonadan çekilen takımlar, bir sonraki yıl bu kategoride düzenlenecek şampiyonaya 

katılamazlar. 

* Kulüplerimize km başına 1,5 TL ödenecek olup, 200 km ve üzerinde mesafe kat edecek olan 

kulüplere günlük 1500 TL  “Deplasman Katkı Payı” verilecektir. Final müsabakalarında yer alma hakkı 

kazanan kulüplere 200 km. mesafe şartı aranmaksızın “Deplasman Katkı Payı” verilecektir.     

*  Müsabakalarda görev yapacak personel ücretleri 2012-2013 sezonu Amatör Ligler’de 

uygulanacak personel ücret esasları çerçevesinde ödenecektir.  

* Müsabakaların oynanacağı bölgeler, müsabaka sistemi ve Türkiye Şampiyonası Final 

Organizasyonu takımların katılım durumuna göre belirlenecektir. 

mailto:kafuggl@tff.org


*  2012-2013 Sezonu’nda Kadınlar 1. ve 2. Ligi’nde yer alan kulüplerin Genç ve Yıldız Kızlar 

Türkiye Şampiyonaları’ndan en az birine katılımı zorunludur. 2013-2014 Sezonunda Kadınlar 2. Ligi’ne 

yeni dahil olacak kulüplerin 2013 Yıldız veya Genç Kızlar Türkiye Şampiyonalarından herhangi birine 

katılmaları zorunludur.  

* Kadınlar 1. ve 2. Ligleri’nde, müsabakalarından kaynaklanan soyunma odası ve yedek 

kulübesine giriş yasağı, müsabakadan men ve kırmızı kart cezası bulunan kişilerin cezaları Yıldız Kızlar 

Türkiye Şampiyonası müsabakalarında infaz edilmeyecektir.  

* Müsabakalarda sarı kart takibi yapılmayacaktır. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası kapsamında 

Amatör Futbol Disiplin Kurulları tarafından verilen cezalar ile kırmızı kart cezaları,  yalnızca Yıldız Kızlar 

Türkiye Şampiyonası kategorisinde infaz edilecektir. Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası müsabakaları 

sonunda infazı tamamlanmayan kırmızı kart, müsabakadan men ve soyunma odası ve yedek 

kulübesine giriş yasağı cezaları, oyuncu uygunluğunun bulunduğu diğer kategorilerde infaz edilebilir.  

* Genel esaslarda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak karar verme yetkisi TFF'ye aittir. 

* Şampiyonaya katılan tüm takımlarımıza başarılar dileriz. 

 
2013 YILDIZ KIZLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI OYUNCU İSİM LİSTESİ 
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