Kocaeli Sağlık Çalışanları
Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası Oyun Kuraları
1- Turnuvada, aşağıda açık olarak belirtilmiş olan nitelikleri karşılayanlar oynayabilir.

•

a- Kamu KuruFiili olarak bir sağlık kurum/kuruluşunda hizmet verenler oynayabilir. Ücretsiz izinde olanlar oynayamaz.

•

b- Kurumlar; Devlet Hastaneleri, Eğitim Araştırma Hastaneleri, Özel Hastaneler, Tıp Merkezleri, Semt Poliklinikleri, Kızılay, 112, İl ve İlçe
Sağlık Müdürlükleri, Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği, Aile Sağlığı Merkezleri, Halk Sağlığı Merkezleri, OSGB lerde nitelikli sağlık
çalışanları.

•

c- Bazı kurumlarda raporlu personel yerine geçici süreyle görev yapan taşeron firma çalışanları, Kamu hastanelerinin kantin çalışanları,
açığa alınan kadrolu/özel personeller turnuva da yer alamaz.

•

d- Özel sağlık kuruluşlarında çalışan Nitelikli Sağlık Personeli, turnuva komitesinin ilanından önce işe girmiş olmak koşuluyla turnuvada
oynayabilir. Belirttikleri hastanede çalıştıklarına dair İl Sağlık Müdürlüğü çalışma belgesinin fotokopisini ibra etmeleri yeterlidir.

•

e- Kamu sağlık kuruluşlarında kadrolu memur olarak çalışan bütün personeller turnuvada oynayabilir, devlet memuru olduklarına dair
Kurum kimlik kartı veya hastane yönetiminden imza ve kaşeli resmi bir yazı getirmeleri yeterlidir.

•

f- Özel ve Kamu hastane, tıp merkezi vb. kurumlarda çalışan ve turnuvada oynayacak oyuncuların ( NİTELİKLİ SAĞLIK PERSONELİ
HARİÇ ), aralıksız en az 6 ay çalışmış olması ve bunu SGK dökümü ile belgelemesi gerekmektedir. Bu şarta uymayan oyuncu oynatan
takımlar bu durumun tespiti halinde turnuvadan ihraç edilirler.

•

g- Takımlar kadrolarına 1 kişi olmak koşuluyla, Kamu, Özel hastanelere, Özel Tıp Merkezleri v.b. kuruluşlara hizmet veren sözleşmeli
medikal firmaların nitelikli sağlık çalışanları turnuvada oynaması için kaydedebilirler.

•

h- Daha önceki turnuvalarda byTURNUVA Yönetimi ve/veya Turnuva Komitesi tarafından süresiz olarak tüm byTURNUVA
organizasyonlarından ihraç kararı almış oyuncular, ancak Turnuva Komitesi izniyle oynayabilir.

•

ı- Turnuvada yer alacak oyuncular, yukarıdaki kriterleri sağlamalı ve kurum kimliklerini veya belirttikleri kurumda çalıştıklarına dair firma
kaşeli ve mesul müdür imzalı belgeleri ibra etmek zorundadırlar.

•

i- Turnuva Tertip Kurulu, turnuva öncesi / turnuva devam ederken / turnuva sonrası , yukarıda yazanların dışında oyunculardan ve/veya
takımlardan ek belge talep edebilir, oyuncu ve/veya takımlar bu talebe uymakla yükümlüdür.

•

j- Takımların listelerinde şartları sağlamayan bir oyun olmasına rağmen, hiçbir maçta sahada veya yedek olarak kadroya alınmadıysa
takım bu yanlışlığı sehven yaptığı düşünülerek herhangi bir yaptırıma uğramaz.

TAKIMLARDAN ve/veya OYUNCULARDAN İSTENİLEN BELGELER
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Turnuvada oynayacak her futbolcu için, tek hekim raporu yeterlidir. Raporda “Futbol oynamasında sakınca yoktur” ibaresinin belirtilmiş

olması gerekmektedir. Alınan raporu Turnuva Tertip Komitesine ibra etmek zorundadır. Fiziksel veya başka bir engeli olan oyuncu kendi isteği
doğrultusunda turnuvada oynayabilir fakat olası bir sakatlık halinde hiçbir hak talebinde bulunamayacaktır.

3Takımlar ve/veya Oyuncular Turnuva Tertip Komitesinin duyurusunu yaptığı başvuru koşullarını sağlaması ve belirtilen zaman aralığında
resmi başvurusunu yapması gerekmektedir.

4Turnuvada yer alan her futbolcu, Turnuva Kurallarını okuduğuna dair imza atmalıdır. Futbolcunun Turnuva Kurallarını okuma ve
imzalamasıyla ilgili sorumluluk kadrosunda bulunduğu takımın sorumlusuna aittir. byTURNUVA ‘nın bu durumu takip etme, kontrol etme gibi bir
yükümlülüğü yoktur.
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Turnuvada yer alacak her takımın sorumluluları, www.byturnuva.com/formlar-belgeler/ sayfasında bulunan Takım Kadroları

Bildirme Formunu doldurmaları ve byturnuva41@gmail.com adresine mail ile göndermeleri gerekmektedir. Bu formun geçerliliği mevcut turnuva
dönemini kapsar ve takımlar her sene turnuva öncesi bu formu doldurarak Tertip Komitesine iletmekle yükümlüdür.

Kurum/Kuruluş/Kişi tarafından aksi belirtilmediği sürece, formlarda girilen bilgi/resim gibi verileri byTURNUVA, web sitesi ve sosyal
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ağlardaki sayfalarında kullanma/paylaşma hakkını saklı turtar. Girilen bilgiler ve resimlerdeki sorumluluk oyuncuya/takım sorumlusuna aittir,
byTURNUVA ‘nın bilgilerin doğruluğunu/güncelliğini kontrol etme ile ilgili bir yükümlülüğü yoktur.
byTURNUVA, takımların gönderdiği Takım/sponsor v.b. logoları, aksi belirtilmediği sürece web sitesinde ve sosyal ağlardaki sayfalarında
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kullanma/paylaşma hakkını saklı tutar. Logolar ile ilgili kanuni yükümlülük tamamen takım sorumlularına aittir, Logonun kanuni kullanıcısı olan
kişi/kurum/firma, bildirdiği takdirde yayından kaldırılır. byTURNUVA ve/veya byTURNUVA Tertip Komitesi ‘nin Logoların tescilini/firmayı/kurumu
araştırma, bilgilendirme, izin alma sorumluluğu yoktur, bu yükümlülük tamamen takım sorumlularına aittir.
Turnuvada çekilen videolar/fotoğraflar web sitemizde, sosyal ağlardaki sayfamızda yayınlama hakkı byTURNUVA Tertip Komitesi ve
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byturnuva.com ‘a aittir, takımların ve takım personellerinin buna itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Silmek, yayından kaldırmak gelen talepler
doğrultusunda byTURNUVA Tertip Komitesinin insiyatifindedir.
Oyuncu ve/veya Takımın, bilerek veya sehven yanlış beyan yaptığı tespit edilirse, takımlar Disiplin Kurulu ‘na sevk edilir ve tespit
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edildiği tarihte cezalandırılır, bu ceza turnuvadan ve/veya bütün byTURNUVA organizasyonlarından ihraca kadar gidebilir. byTURNUVA takım
ve/veya oyuncuların beyanlarını kontrol etme hakkını saklı tutmak şartıyla, yanlış yapılan beyanlardan kesinlikle sorumlu tutulamaz. Beyanların
doğruluğu takım sorumlu ve oyuncularının yükümlüğündedir.
Oyun kuralları ;

10-

•

10.a- Oyuncuların Sayısı ;
o

10.a.1. – Takımlar, kadrolarına en fazla 15 oyuncu alabilirler. Turnuva boyunca kadrolarına yeni oyuncu ekleyemezler.

o

10.a.2. - Oyun biri kaleci olmak üzere her biri en fazla 7 oyuncudan oluşan 2 takım arasında oynanır.

o

10.a.3. – Takım sorumluları, başlama vuruşundan önce, maç gözlemci ekibine takım kadrolarını bildirmek zorundadır. Maç 7
oyuncudan daha az oyuncuyla başlarsa, sonradan gelmeleri halinde sadece başlangıçtaki isimleri verilen oyuncular ve yedek
oyuncular maçta oynayabilir.

o

10.a.4. - Takımlar maç kadrosuna en az 2, en fazla 8 yedek oyuncu alabilirler.

o

10.a.5. - Her takımın turnuva öncesi byTURNUVA ‘ya bildirmesi gereken kadroda en az 1 kaleci bulunması gerekmektedir.
Zorunluluk halleri dışında, kaleciler saha içinde başka pozisyonlarda oynayamaz. Kaleci olarak başladığı oyuna oyuncu olarak
devam edemez.

o

10.a.6 – Kaleci değişikliğinde yedek kaleci oyuna girer. Yedek kaleci yoksa yedek oyunculardan biri kaleye geçer. Takımın
oyuncu değiştirme hakkı kalmadıysa ve mevcut kalecisi sakatlandıysa, kalecisi oyundan çıkar ve saha içerisindeki oyunculardan
biri kaleye geçer.

o

10.a-7. - Bir Futbolcunun yada Sorumlu Personelin, bir Turnuva döneminde tek bir takımın kadrosunda ismi olabilir ve sadece
tek bir takımda oynayabilir.

•

10.b- Oyuncu Değişikliği ;
o

10.b.1. – Yedek oyuncuların isimleri maç başlamadan önce esame listesine yazdırılması gerekmektedir. İsmi yazdırılmayan
oyuncu, maç başlama düdüğünden sonra gelse bile saha içine ve/veya yedek oyuncular için ayrılan bölüme giremez.

o

10.b.2. - Maç esnasında takımlar en fazla 4 oyuncu değiştirebilirler. Oyuncu değişikliğiyle maçtan çıkan oyuncu tekrar oyuna
giremez, oyuna müdahale edemez.

o

10.b.3. - Yedek oyuncuların kesinlikle oyuna müdahalesi yasaktır, kendilerine ayrılan bölümde oturmak zorundadırlar.

o

10.b.4. – Maç esnasında ve/veya ısınma sırasında kalecinin sakatlanması halinde sadece yedek kaleciyle yer değiştirebilir.
Yedek kaleci de sakat ise veya ilgili takımın oyuncu değişiklik hakkı kalmadıysa herhangi bir oyuncu kalecinin yerine geçebilir.

o

10.b.5. – Oyuncu değişikliği sırasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır ;
▪

b.5.1. – Takım kenar sorumlusu, değişiklik yapılmadan önce maç gözlem ekibinin yanına gelerek, saha içine girecek
ve saha dışına alınacak oyuncunun bilgilerini verir.

▪

b.5.2. – Gözlemci değişikliği onayladıktan sonra hakeme bilgi verir ve oyun durduğu anda hakemin direktifiyle
değişiklik yapılır.

▪

b.5.3. – Çıkacak oyuncu saha içindeyse hakemin işaretiyle kendisine en yakın taraftan oyun alanını terk eder ve saha
dışına çıktığı anda diğer oyuncu saha içine girebilir.

▪

b.5.4. – Yedek oyuncu sahaya, diğer oyuncu saha dışına çıktıktan sonra orta alandan girer.

▪

b.5.5 – Değiştirilecek oyuncu, oyun alanını terk etmeyi reddederse oyun devam eder.

▪

b.5.6. – Oyuncu değişikliği ile sahadan çıkan oyuncu aynı maç içinde tekrardan sahaya giremez.

▪

b.5.7. – Oyuncu değişiklikleri maç esnasında, maç devre arasında ve uzatma dakikaların son düdüğü çalana kadar
yapılabilir. Penaltı atışları esnasında ve/veya öncesinde sadece kaleci sakatlanırsa ve takımın değişiklik hakkı varsa
kaleci değişikliği yapılır, bunun dışında hiçbir oyuncu değişikliğine izin verilmez.

▪
o

•

b.5.8. – Tüm yedek ve değiştirilmiş oyuncular oynasın yada oynamasın hakemin otoritesine tabidir.

10.b.6. – Cezalı olan bir oyuncu ve/veya personel asla takım listesinde, ısınma ve/veya devre arasında saha içinde olamaz.
Girmesine izin veren ilgili takım/takımlar ve/veya oyuncu/oyuncular uyarılır, eğer uyarıya uyulmazsa ilgili takım/takımlar en az 3
puan silme cezasından turnuvadan ihraca varan yaptırımlar uygulanır. Sahaya girmekte ısrar eden oyuncu/oyuncular cezanın
uzatılmasından turnuvadan ihraca varan yaptırımlar uygulanır.

10.c- Oyuncu Listeleri ve Formalar il ilgili kurallar ;
o

10.c.1. - Saha içine ve/veya Yedekler için ayrılan bölüme, kadro listesinde belirtilen Takım Sorumluluları ve Oyuncular haricinde
kimse giremez. Komite görevlileri listede ismi olmayan kişilerin saha dışına çıkmalarını isteyebilir, zorluk çıkarılması halinde
sorumluluk takımın bütününe aittir ve ilgili takıma komite gözlemci raporu sonucunda cezai işlem uygulanabilir.

o

10.c.2. - Her takım Kadro bildirim formunda oyuncuların forma numaralarını bildirmek zorundadır.

o

10.c.3. - Takım Forma numaraları 1-99 arası sayılardan oluşmalıdır.

o

10.c.4. – Aynı takım kadrosunda yer alan her oyuncunun saha içindeki forma numarası farklı olmalıdır.

o

10.c.5. - Forma arkasına yazılan isimler siyasi, rencide edici, argo içeren kelime ve işaretler olmamak koşuluyla isteğe bağlı
düzenlenebilir.

o

10.c.6. - Maç içinde, aynı takım futbolcularının forma numaraları birbirinden farklı olmak zorundadır, aynı takım oyuncularının
aynı forma numaralarını giydiği ve/veya bir oyuncunun başka bir oyuncunun formasını giydiği tespit edilmesi durumunda
formaların değiştirilmesi gerekmektedir, değiştirilmemesi durumunda ilgili oyuncu ve/veya oyunculara ihtar verir, karara karşı
gelen ve/veya uymayan oyuncu/oyuncular/takım disiplin kuruluna sevk edilir.

•

10.d- Oyuncu ve/veya Takım Sağlığı, Güvenliği ve Ekipmanları ;
o

10.d.1. – Bir oyuncu tehlikeli herhangi bir ekipman kullanmamalı veya giymemelidir. Her türlü takı (kolyeler, yüzükler,
bileklikler, küpeler, deri ve plastik bileklikler vesaire) yasaktır ve çıkartılmalıdır. Takıların üzerini kapatmak için bant kullanımına
izin verilmez.

o

10.d.2. – Her türlü krampon yasaktır. Hakem ve/veya maç gözlemci ekibi, maç esnasında ve/veya maç öncesi kontrollerde
rakibe zarar verebilecek ayakkabı giydiğini tespit ettiği oyuncunun ayakkabısını değiştirmesini isteyebilir, hiçbir şekilde bu tarz
bir ayakkabıyla oynanmasına izin verilmeyecek. Uygun görülen ayakkabı dişli olmayan standart halı saha ayakkabısıdır.

o

10.d.3. – Maç esnasında, oyuncunun risk oluşturan takı veya ekipmanı kullandığı tespit edilirse oyuncudan bunu çıkarması
istenir. Oyuncu talimatı yerine getirmezse veya tekrar giyerse oyunun ilk durduğu anda oyun alanını terk etmesi istenir, ihtar
verilir ve maç sonrasında disiplin kuruluna sevk edilir.

o

10.d.4. – Her takım kendi sağlık ekibini ve sağlık çantasını getirmek zorundadır. Komiteye ve/veya maç gözlem ekibine
bildireceği sağlık ekibi en fazla 2 kişiden oluşmalıdır. Her takımın sorumluları sağlık ekibi ve sağlık çantalarından sorumludur.
byTURNUVA ‘nın sağlık ekibinin yeterliliğini ve/veya sağlık çantasının içindeki malzemeleri kontrol etme, müdahele sorumluluğu
yoktur.

o

10.d.5. – Turnuva esnasında ister saha içinde, isterse saha dışında sakatlık yaşayan ve/veya hava koşulları nedeniyle
hastalanan futbolcu hiçbir hak talep edemeyecektir. byTURNUVA ‘nın oluşabilecek sakatlık ve kazaları takip etmekle ve/veya
önlem almak / uyarmakla alakalı bir yükümlülüğü kesinlikle yoktur.

•

10.e- Oyunun başlaması ve Maç Kuralları ;
o

10.e.1. – Takımlar maç saatlerinden en geç 30 dakika önce belirtilen yerde olmaları gerekmektedir.

o

10.e.2. – Maçlara zamanında gelmeyen ( Maç saatinden itibaren 10 dakika bekledikten sonra) takımlar, 3-0 hükmen mağlup
sayılacaktır. Eğer bu maçın skoru, başka maçları ilgilendiriyorsa bu takım/takımlar Disiplin Kuruluna sevk edilirler, disiplin
kurulunun vereceği karar doğrultusunda ekstra puan silme / mevcut turnuvadan diskalifiye / byTURNUVA
Organizasyonlarından süresiz men cezaları alabilirler.

o

10.e.3. – Bir Takımın oyuna başlayabilmesi için en az 4 oyuncuyla sahada yerini alması gerekmektedir. Bir takımın, 4 oyuncudan
az veya maç esnasında oyuncu sayısı 4 den aza indiğinde 3-0 hükmen mağlup sayılır. Maçın bitirildiği andaki skor karşı takıma
daha iyi bir avantaj sağlıyorsa mevcut maç sonucu tescil edilir.

o

10.e.4. – Maçlarda ofsayt kuralı yoktur.

o

10.e.5. – Kaleciye geri pas serbesttir.

o

10.e.6. – Maçların normal süresi 25 dakikalık iki devre şeklinde, toplamda 50 dakikadır. Herhangi bir gecikme olmadığı ve
hakemin/maç gözlem ekibinin uygun görmesi halinde 10 dakikalık devre arası vardır.

o

10.e.7. – Oyun esnasında oluşan duraklamalar, hakem/maç gözlem ekibinin kararı doğrultusunda mevcut devrenin normal
süresine eklenir.

o

10.e.8. – Eleme maçlarında, normal süre içinde eşitlik bozulmazsa, 5 er dakikalık 2 uzatma devresi oynatılır. Eşitliğin devam
etmesi durumunda, oyuncu değişikliğine izin verilmeksizin penaltı atışlarına geçilir. Her 2 takım beşer penaltı kullanır, eşitlik
bozulmazsa bir takım galip gelene kadar seri penaltı atışları başlar.

o

10.e.9. – Müsabaka sonuçlarıyla ilgili son karar merci Turnuva Tertip Komitesidir. Takım / Oyuncu cezaları ile ilgili son karar
Disiplin Kuruludur.

o

10.e.10. – Takımların maç sonuçlarına ve/veya cezalara 12 saat boyunca yazılı olarak itiraz etme hakkı vardır.

o

10.e.11. – Kurallarda yazmayan kısımlarda TFF ‘nin Oyun ve Disiplin kuralları geçerlidir.

o

10.e.12. – Turnuva kuralları çerçevesinde byTURNUVA ‘nın verdiği kararlar başka kurum ve/veya kuruluşlar örnek gösterilerek
değiştirilmesi istenilemez. byTURNUVA, takımların yapacağı itirazları değerlendirmeye alma, karara bağlama, açıklama, verilen
cezayı değiştirme hakkını saklı tutar.

o

10.e.13. – Aut atışı ve kalecinin degajı sonrası top rakip kaleye girer gol olursa gol geçerlidir.

o

10.e.14. – Aut atışı ve kalecinin degajı sonrası top kendi kalesine girer ve gol olursa gol geçersizdir, ama rakip takım korner
atışı ile oyuna başlar.

o

10.e.15. – Yapılan faul atışını oyuncu direkt kendi kalesine gönderirse, bu gol olarak geçerli sayılmaz.

o

10.e.16. – Taç atışı ve taçtan geri pas vardır. Hiçbir oyuncuya değmeden Taçtan direkt gol olursa gol geçersiz sayılır ve oyun
rakibin kale vuruşuyla başlar.

▪

10.f- Maç sonuçları, takım ve/veya oyunculara verilecek cezalar, turnuva kuralları doğrultusunda Disiplin Kurulu tarafından
verilir.
o

10.f.1. – Maç esnasında saha içerisindeki birinci otorite hakemdir.

o

10.f.2. – Maç gözlemci ekibi saha kenarında hakemin yardımcısı rolündedir ve gördüğü pozisyonlarda hakemi uyarma ve
raporuna yazmakla sorumludur.

o

10.f.3. – Maç esnasında çift sarı kart gören futbolcu kırmızı kart ile oyundan ihraç edilir ve 1 maç oynamama cezası verilir.

o

10.f.4. – Direkt kırmızı kart gören futbolcu disiplin kuruluna sevk edilir ve ceza disiplin kurulu kararıyla verilir.

o

10.f.5. – Her oyuncu ve/veya takımın, disiplin cezalarına 12 saat içinde ve byturnuva41@gmail adresine yazılı olarak itiraz etme
hakkı vardır. Disiplin kurulu gerekli görmesi durumunda ilgili oyuncu ve/veya takım sorumlusunu bire bir dinleme talep edebilir,
buna itiraz edilmesi veya uyulmaması durumunda takımlar disiplin kurulundan çıkan karara uymaları gerekmektedir.

o

10.f.6. – Bir turnuva döneminde, toplamda 3 Sarı Kart gören oyuncuya 1 maç oynamama cezası verilir.

o

10.f.7. – Bir maçta 4 Kırmızı kart gören takım, o maçı hükmen kaybetmiş sayılır. Skor 3-0 dan az ise 3-0 yenilmiş olarak kayıtlara
geçer. 3-0 dan daha farklı ve yenik durumdaysa mevcut skor istatistiklere kaydedilir. Hükmen yenik sayılan takımın hiçbir
oyuncusu, o maç içi aldığı kartlar ve hanesine eksi olarak yazılan goller hariç tutulmak kaydıyla, atılan gol ve yapılan asist gibi
istatistikleri kayda alınmaz.

o

10.f.8. – Her ne sebeple olursa olsun kavga çıkaran oyuncu ve/veya oyuncular turnuvadan ihraç edilir. Bu durum takım geneline
yayıldığında ya da takım halinde belirtilen eylem gerçekleştiğinde Turnuva Disiplin Kurulu ‘nun vereceği karar doğrultusunda
takım ihraç edilir. Bu karar kesindir ve ihraç kararı Tertip Komitesi tarafından tüm byTURNUVA organizasyonlarını kapsayabilir.

o

10.f.9. – Hakeme, rakibe, takım arkadaşlarına küfür eden, sportmenlik dışı hareketlerde bulunan oyunculara hiç bir şekilde
müsemma gösterilmeyecektir, bu tür davranışlarda bulunan oyuncu/oyuncular hakem görmese bile gözlemci ekibinin raporu
ve/veya disiplin kurulu tarafından kamera kayıtlarının incelenmesiyle en üst düzeyden ceza alacaktır. Bu ceza eylemin
durumuna göre turnuvadan ve/veya bundan sonraki byTURNUVA organizasyonlarından men edilmeye kadar gidebilir. Hakem

duymamış ve/veya kırmızı kart göstermemiş olsa bile komite üyelerince tespit edilmesi cezaların en üst düzeyden uygulanması
için yeterlidir.
o

10.f.10. – Takımların cezalı oyuncu oynattığı tespit edildiği anda cezai işlem uygulanır. byTURNUVA Tertip Komitesi / Disiplin
Kurulu cezaları takip etmesine rağmen bu konuyla ilgili bir sorumluluğu ve/veya mecburiyeti yoktur. Her takım sorumlusu kendi
takımındaki cezalı oyuncuların durumunu takip etmekle sorumludur. Cezalı oyuncu oynattığı maç esnasında veya maç
oynandıktan sonra fark edilirse cezai işlem komite kararıyla anında uygulamaya sokulur. Verilecek ceza, puan silmeden başlayıp
ihraç kararına kadar gidebilir. Turnuva bittikten sonra komite tarafından veya şikâyet üzerine böyle bir durum tespit edilirse,
disiplin kurulu toplanıp kesin kararını açıklar. Bu karar, ilgili takım şampiyon bile olsa, kupası elinden alınabilir ve diğer finalist
hükmen şampiyon ilan edilebilir.

o

10.f.11. – Bir takıma ait Personel/Oyuncu/Oyuncuların; sportmenlik dışı hareketleri, tribünlere / saha dışındaki seyircilere /
hakeme ve görevli komite üyelerine sözlü veya fiili saldırısı halinde Disiplin Kurulu ‘nun vereceği kararla 1 maç ihraçtan başlayıp,
mevcut turnuvadan veya tüm byTURNUVA organizasyonlarından ihraca kadar cezalandırılabilir.

o

10.f.12. – Maçlara alkollü geldiği tespit edilen oyuncu/takım sorumlusu/takım yöneticisi saha içinde/saha kenarında o maçta yer
alamaz. Bu durumun tekrarı halinde o oyuncu turnuvadan ihraç edilir. byTURNUVA Tertip Komitesinin / disiplin kurulunun,
takımlardaki oyuncu ve / veya görevli personelin alkol aldığını tespit/kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Tertip Komitesi, başka
takımların oyuncu/görevli personeli ve/veya seyircilerin şikâyeti ile devreye girer. Şikâyete konu olan kişi alkol testini ret etmesi
halinde; byTURNUVA Tertip Komitesi, önlem ve/veya ortamı yumuşatmak adına görevli personel/oyuncuyu o maçlık görevinden
men etme hakkını saklı tutar.

o

10.f.13. – Maç sonunda hakemin komite üyelerine bildirdiği kartlar, ilgili oyuncu yoksa takım kaptanları çağrılarak onaylatılır.
Çağırılmasına rağmen kimse bulunamamışsa beyan edildi sayılır. Son karar Turnuva Tertip Komitesi / Maç Gözlem ekibinindir.

o

10.f.14. – Maç esnasında ve/veya sonrasında, hakem görmemiş bile olsa oyuncuların yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketler
gözlemci raporlarında yazması disiplin kurulana sevk edilmeleri ve ceza almaları için yeterlidir. Cezayı disiplin kurulu alır ve
duyuruyu internet sitesi üzerinden cezalı oyuncuların yazıldığı bölümde bildirilmek zorundadır. Takım sorumlu ve oyuncuları
web sitesinde cezaları düzenli olarak takip etmeleri gerekmektedir.

o

10.f.15. – Herhangi bir nedenle hakeme saldırı olması sonrasında hakem maçı tatil ederse, hakeme saldıran kişi veya kişiler ve
mensubu oldukları takım- takımlar turnuvadan ihraç edilir. Bundan sonraki byturnuva organizasyonlarına katılamaz. Hakem
maçı tatil etmez saldırganlara kırmızı kart gösterip oyunu devam ettirmesi durumunda kırmızı kart görenler turnuvadan ihraç
edilir, takım / takımlar ihraç edilmez.

Maçın iptali / ertelenmesi / tatil edilmesi ile ilgili kurallar ;

11-

•

11.a – Maç saati ve/veya maç günü ile ilgili ivedilikle verilmesi gereken kararlar olduğunda, tertip komitesi herhangi şart aranmadan bu
kararları verir ve uygular. Bu kararlara itiraz yolu kapalıdır.
o

11..a.1. – Sporcu sağlığını tehdit edecek hava koşullarında maçı erteleme.

o

11..a.2. – Hakemin sakatlık yaşaması ,müsabakaya geç gelmesi ,herhangi bir sebeple müsabakayı yönetmek istememesi gibi
benzeri durumlarda tertip komitesi maçı erteleyebilir yada takımların onayının alınması durumunda içlerinden bir kişiyi hakem
atayıp müsabakayı oynatabilir.

o
•

11..a.3. – Hava koşulları, sahanın müsait olmaması ve/veya zemininin futbol oynamaya elverişsiz olduğu durumlarda.

11..b – Hakem, güvenlik gerekçesiyle maçı durdurabilir, iptal veya tatil edebilir. Güvenliğin gerekçesine bağlı olarak oyuncu/oyuncular,
takım/takımlar disiplin kuruluna sevk edilebilir. Hakeme saldırı olması sonrasında, hakem maçı tatil ederse, hakeme saldıran kişi veya
kişiler ve mensubu oldukları takım- takımlar turnuvadan ihraç edilir..

byTURNUVA Transfer Şartları;

12-

•

12.a- byTURNUVA Tertip Komitesi duyuruyla bildirmediği sürece takımların transfer hakkı yoktur ve turnuva kurallarının 10. Maddesinin
– a.1. bendi geçerliliğini korur.

•

12.b- byTURNUVA Tertip Komitesi transfer duyurusunu takımlara ve/veya sorumlu personellerine direkt yolla yapma yükümlülüğü yoktur,
duyuruyu sosyal medya sayfalarında ve/veya web sitesinde yapması yürürlüğe girmesi için yeterlidir. Duyuru yayınlandığı andan itibaren,
Turnuvada yer alan takımların oyuncuları, sorumluluları, sponsorlarına tebliğ edilmiş sayılacaktır.

•

12.c- Duyuru metninde, transfer başlangıç ve bitiş tarihini, bir takımın en fazla yapabileceği transfer sayısını açıkça belirtmek Tertip
Komitesinin yükümlülüğündedir.

•

12.d- Transfer edilecek oyuncu/oyuncular Turnuva Kurallarındaki kriterleri sağlamaları gerekmektedir.

•

12.e- byTURNUVA Tertip Komitesi, transferleri iptal etme, Transfer Başlangıç ve Bitiş Tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

13- Turnuvada yer alan bütün takımlar/takım sorumluluları/takım kaptanları/takım yöneticileri (Yönetici-Tek.Direktör-Menejer v.b.) ;

•

a- byTURNUVA 'ya başvurmuş ve Maç ücretleri ve giderleri için belirlenen ücretlerini ödemiş olan tüm takımlar ve bu takımların Takım
Yöneticileri / Takım Kaptanları / Takım kadrosunda yer alan bütün oyuncular / Sponsor Firmalar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

•

b- Bu şartların ihlalinde, kendi isteğiyle turnuvadan çekilmesi veya çeşitli nedenlerle turnuvadan ihraç halinde maddi/manevi bir hak talep
edemez.

•

c- "b" Maddesinde anlatılan nedenlerden dolayı ihraç edilen/kendi isteğiyle turnuvadan çekilen/parayı yatırdığı halde diğer şartları yerine
getirmeyen takımlar ücret iadesi alamazlar.

•

d-Turnuvaya katılmayan veya herhangi bir maça çıkamayan takım ve/veya takımlar bu boş geçen saat/saatleri ile ilgili herhangi bir hak
talebinde bulunamazlar, halı sahayı ekstra olarak kullanamazlar.

•

e- byTURNUVA Yönetimi ve/veya Turnuva Tertip Komitesi, takımların sponsoruyla / takım logoları / takım sorumlularının gönderdiği
bilgiler ile ilgili bir sorumluluk üstlenmez, kabul etmez. Takım sorumlulularının, sorumlu personelin ve/veya takım oyuncu/oyuncularının
gönderdiği her tür içerik, bilgi, resim ve logolar ile ilgili yasal mevzuatları karşılaması, kullanım izinlerinin alınması v.b. nitelikler kendilerine
aittir. byTURNUVA ve/veya Turnuva Tertip Komitesinin izinlerin alınma süreciyle ilgili kontrol/tespit yükümlülüğü kesinlikle yoktur.

14- Kurallarda yer alan tanımlar ;

•

Nitelikli sağlık çalışanı ; Sağlık kuruluşlarında, sağlıkla ilgili branşlarda çalışabilecek yetki ve diplomaya sahip personelere denir.

•

OSGB : Ortak Sağlık Güvenlik Birimi.

•

byTURNUVA ; byTURNUVA adı altında yer alan byturnuva.com, Turnuva Tertip Komitesi, Turnuva Disiplin Kurulu, byturnuva adı altında
yer alan bütün turnuva organizasyonlarının tamamını kapsar.

•

Zorunluluk Halleri ; Elde olmayan nedenler ile ve hazırlıksız aniden belirlenen durumları ifade etmek için kullanılmıştır.

•

Oyuncu : Takımların kadrolarında yer alan ve maç kadrosuna dahil edilen her futbolcu için kullanılmıştır.

•

Takım Personeli ; Takım listesinde belirtilen Oyuncu / Teknik direktör / Başkan / Takım Sorumlularının tamamına

•

Yedek Oyuncu : Takım kadrosunda bulunan, fakat maçlara ilk 7 oyuncu içerisinde başlamayan, daha sonraki olası değişikliklerde
kullanılabilecek futbolcuları ifade eder.

•

Maç Gözlem Ekibi ; Turnuva Tertip komitesi adına maçı izlemek ve 4. Hakem sorumluluğu da taşıyan, maç esnasında ve/veya saha
dışında (tribün-soyunma odaları v.b.) oluşan olayları raporlayan görevlileri ifade etmek için kullanılmıştır.

15- Turnuva kurallarında bahsedilmeyen durumlarda Türk Futbol Federasyonun belirlediği futbol oyun kuralları geçerlidir. Federasyon
Futbol Oyun kuralları ile Turnuva Kuralları arasındaki çelişkide turnuva kuralları esas alınır. Bu kuralların son karar mercii Turnuva Tertip
Komitesidir.

16- Turnuvaya katılan tüm takımlar ve takımlarla ilgili kişi/kurum/firmaların tamamı yukarıdaki kuralları kabul etmiş sayılır. Bu kuralların
ihlalinde hiçbir hak talep edemezler.

17- byTURNUVA Turnuva Kurallarında yapılan değişiklikleri web sitesi üzerinden yayınlamakla yükümlüdür, web sitesinde yayınladığı anda
tüm Takım Sorumlularına / Oyunculara / Sponsorlara tebliğ etmiş sayılır. byTURNUVA / byTURNUVA Tertip Komitesi ‘nin değiştirilen
ve/veya eklenen turnuva kurallarını her kişiye direkt yolla tebliğ etme sorumluluğu yoktur. Turnuvaya direkt veya dolaylı yoldan katılan
her kişi/kurum/firma turnuva kurallarını web sitesi üzerinden takip etmekle sorumludur.

byTURNUVA TURNUVA KURALLARI ‘nın tamamını Okudum, Anladım ve Kabul Ediyorum.

Takımdaki
S.NO

AD - SOYAD

Çalıştığı Kurum

TAKIM ADI

İMZA

Görevi
1

2
3

4

5

6
7

8

9

10
11

12

13

14
15

16

17

18
19

20

** Takım kadrosuyla bildirilen tüm personel Turnuva Kurallarını okuyup imzalamalıdır. (Futbolcu/Takım Yöneticisi/Takım
Sorumluları/Teknik Direktör/Menejer v.b.)

