KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU
2016-2017 SEZONU
A2 LİGLERİ STATÜSÜ
Madde 1 - Amaç ve Kapsam:
Bu statü; Süper Lig ve 1.Lig gruplarında tescilli futbol takımlarında bulunan kulüplerin “A”
takım kategorisinin bir alt-kategorisi olan A2 Ligleri oyuncularını geliştirmek, ilgili takımların
ve Milli Takım kadrolarına yetenek seviyesi yüksek oyuncular kazandırmak amacıyla her yıl
düzenlenen A2 Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna ilişkin
hazırlanmıştır.
Madde 2 – Kısaltmalar Tanımlar:
Bu Statü metninde geçen;
KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu,
Kulüp: KTFF Tarafından tescil edilmiş ve özel izni olan kulüp ve dernekleri,
KTFF DK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu,
MHK: Merkez Hakem Kurulu,
İfade eder.
Madde 3 – Katılım Koşulları:
a) Süper Lig ve 1.Lig grupları takımlarının katılımı zorunludur.
b) Süper Lig ve 1.Lig grupları takımlarının A2 takımları dışında bu liglere takım alınmaz.
c) Bu lige katılım ücreti alınmaz.
Madde 4 – Organizasyon ve Sorumluluklar:
a) Süper Lig’de 16 takımlı (A2 Süper Lig), 1.Lig gruplarında 21 takımlı (A2 1.Lig Doğu Grubu
ve A2 1.Lig Batı Grubu) olarak 3 ayrı ligin yer aldığı liglerden oluşan toplam 37 takımın
katılımıyla KTFF tarafından organize edilir.
b) A2 Ligleri kapsamında oynanacak olan müsabakaların tüm teknik organizasyonu, sezon
planlaması, fikstür çalışması, elverişsiz saha ve hava koşulları nedeniyle veya başka
nedenlerle yapılacak müsabaka ertelemeleri ile gün ve saha değişiklikleri konusunda KTFF
yetkilidir.
KTFF tarafından yapılan bu düzenlemeler kulüplere, MHK ve ilgili tüm birimlere bildirilir.
c) A2 Ligleri karşılaşmalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde ve uygulamalarında
federasyon tarafından yürürlüğe konan talimatların ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 5 – Oyun Kuralları:
a) FIFA Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’nın giriş bölümünde verilen yetkiye dayanılarak
oyun kuralları (EK-2)’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
b) A2 ligi kapsamında oynanan müsabakalarda futbol müsabaka talimatı, futbol disiplin
talimatı, bu statüde belirtilen oyun kuralları ve KTFF Yönetim Kurulu ile diğer kurulların
kararları uygulanır.
Madde 6 – Müsabaka Sistemi:
a) A2 Liglerinde müsabakalar, her ligdeki takım sayılarına göre, çift devreli lig usulüne göre
oynanır.
b) Takımlar, KTFF Müsabaka Talimatı’nda belirtilen puan usulüne göre puan alırlar ve
sıralanırlar.
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c) Sezon sonu lig sıralamasında eşit puana sahip takımlarla ilgili olarak KTFF Müsabaka
Talimatı’nın ilgili madde ve/veya maddelerindeki hükümler uygulanır.
c) Lig karşılaşmalarda uzatma devresi ve seri penaltı atışı olmaz.
d) Liglerde oynanacak olan karşılaşmaların fikstürü, "A" Takımların karşılaşma fikstürüne göre
oynanır.
Madde 7 – Sahalar ve Tesisler:
a) Yapılacak olan müsabakalar doğal çim ve/veya suni çim ve/veya toprak sahada
oynanabilir.
b) Ev sahibi kulüp sahanın hazırlanması ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması ile
yükümlüdür.
c) Müsabaka sahasının hazırlanamaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan maçlar
KTFF Müsabaka Talimatının ilgili maddesi uygulanır. Maçın neticesiyle ilgili karar KTFF
Yönetim Kurulu onayı ile verilir.
Madde 8 – Sahaya Girebilecek Kişiler:
KTFF Akreditasyon Talimatı’nın ilgili hükümlerinde belirtilen kişiler girebilir.
Madde 9 – Oyuncuların Uygunluğu:
a) Her futbol sezonu için, A2 Ligleri müsabakalarına KTFF Yönetim Kurulu tarafından sezon
öncesi belirlenmiş yaş-üst sınırını aşmamış ve federasyon tarafından lisans verilmiş
futbolcular katılabilirler.
b) Tüm alt-yapı ligi kategorilerinde, takımının o günkü "Müsabaka İsim Listesine" (Maç
varakası) yazılan ve yine ayni gün oynanacak olan ayni takımın "A" takım "Müsabaka İsim
Listesin"de yer alacak olan futbolcular için, azami 3 futbolcu yazılabilir.
c) A2 Ligleri devam ederken, KTFF tarafından açılan U15 Ligine katılan kulüplerin lisanslı
futbolcusu, U15 Ligi müsabakası listesinde ismi yazılmış olması halinde, o sezon için A2
Liglerindeki hiçbir karşılaşmaya çıkamaz.
Madde 10 – Lisans İşlemleri:
a) Lisans işlemlerinin yapılması için futbolcunun hukuki statüsüne göre KTFF tarafından
belirlenmiş olan (EK-1) göre gerekli belgeler ile yasal temsilcileri tarafından imzalandıktan
sonra KTFF’ ye eksiksiz olarak sunulması zorunludur.
b) Kulüpler, A2 takımları için her hangi bir sayı sınırlaması getirilmeden lisans çıkarabilirler.
Madde 11 – Transfer:
KTFF Amatör Yerli Futbolcu, Tescil ve Transfer Talimatı hükümleri ve KTFF Yönetim Kurulu
kararları uygulanır.
Madde 12 – Yönetici - Teknik Sorumlu ve Antrenörlerin Uygunluğu:
a) Takımların başında 1 (bir) Yönetici bulundurulmak zorunludur. Maç öncesi ve/veya maç
bitimine kadar Yöneticisi bulunmayan ve/veya olmayan takımlar Disiplin Kurulu’na sevk
edilir.
b) Takımlar, Teknik Direktör/Antrenör [UEFA A, UEFA B, KTFF C ve UEFA Pro (Teknik
Direktör)] lisansı sahibi bir çalıştırıcı bulundurmak zorundadır ve teknik sorumlu her maçta
takımının başında olmak zorundadır.
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c) Teknik sorumlusu ve/veya Lisanlı çalıştırıcısı olmayan takımlar için Teknik Adamların
Statüsü, Çalışma Esasları ile Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı’nın 32. Maddesinin 5. Fıkrası
uygulanacaktır.
Madde 13 – Formalar:
KTFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’nın tüm hükümleri uygulanır.
Madde 14 – İtirazlar:
A2 Ligleri müsabakalarıyla ilgili her türlü itiraz, KTFF ilgili yönetmeliğine göre yapılır.
Madde 15 – Hakem ve Diğer Görevlilerin Atamaları:
A2 Ligleri müsabakalarında görev yapacak olan 1 orta hakem, 2 yardımcı hakem, 1 saha
komiseri, 1 gözlemci ve 1 sağlık görevlisi KTFF tarafından görevlendirilir.
Madde 16 – Disiplin Hükümleri:
a) A2 Ligleri kapsamında oynanan müsabakalarda sarı ve kırmızı kart uygulaması ile ilgili
uygulama KTFF Disiplin Talimatı’nda belirtilen hükümlere göre yapılır.
b) A2 Ligleri müsabakalarında kart gören veya hakkında disiplin raporu hazırlanan
oyuncuların cezaları Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
c) A2 Ligleri müsabakaları nedeniyle kırmızı kart cezası almış veya Disiplin Kurulu tarafından
başka bir ceza verilmiş futbolcuların cezaları, lig sezonunun bitmesi ve cezasının devam
etmesi halinde diğer sezon devam eder.
d) Tüm disiplin ihlallerinin infazıyla ilgili olarak, KTFF Disiplin Talimatı’nın ilgili hükümleri
uygulanır.
Madde 17 – Lig Logoları:
A2 Lig logoları, KTFF tarafından tasarlanır ve tüm kullanımı KTFF’ye aittir. (EK-3)
Madde 18 – Son Hükümler:
a) Bu statü hükümlerine aykırı davranan kişi ve kulüpler hakkında futbol disiplin talimatı
hükümleri uygulanır.
b) Bu statü hükümlerinin neticeye tesir edecek şekilde ihlallerinde hükmen mağlubiyet
karar almaya KTFF ilgili kurulu yetkilidir.
c) Statüde ayrıca düzenlenmeyen ve/veya hükme bağlanmamış hususlar hakkında nihai
olarak karar verme ve/veya düzenleme yetkisi KTFF Yönetim Kurulu’na aittir.
Madde 19 – Yürürlük:
Bu Statü, KTFF Yönetim Kurulu’nun 28.07.2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş, 29.07.2016
tarih ve YK-02/2016-2017 sayılı genelge kararıyla KTFF’nin resmi web sitesi olan
www.ktff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 20 – Yürütme:
Bu Statüyü, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından yürütülür.
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EK-1
A2 LİGLERİ TESCİL VE LİSANS İŞLEMLERİ:
A) 2016-2017 Sezonu için, A2 Ligleri müsabakalarına, 01 Ocak 1997 ve sonrası yıllarda
doğmuş olanlar katılabilir.
B) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi aslıyla birlikte ibraz edilir. (Yeni lisans çıkaracak olanlar için)
C) 2 Vesikalık Resim. (Son 15 gün içerisinde çekilmiş) (Yeni lisans çıkaracak olanlar için)
D) KKTC vatandaşı olmayan çocuklar için, Anne ve/veya Babası ve/veya Velisi KKTC
makamlarınca verilen oturma ve/veya çalışma izni fotokopisi. (fotokopi tasdik memuru
ve/veya muhtar tarafından aslı gibidir olacaktır.)
E) KTFF Futbolcu Sağlık Raporu. (Form 12)
F) Veli Onay Belgesi (Form 9), lisanslama tarihinde 18 yaşını doldurmamış kişiler için aranır.
G) Futbolcu Taahhütnamesi ve İmza Beyannamesi (Form 3)
H) Lisans ücreti harcı (Filiz lisans, Vize, Transfer, Geçici Transfer, Askeri Transfer, 2 Yıl
Oynamayan vb.).
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EK-2
A2 LİGLERİNDE UYGULANACAK OLAN OYUN KURALLARI:
Kurallar

Açıklama

Kural 1:
Oyun Alanı

Standart Saha

Kural 2:
Top

Top No: 5

Kural 3:

11kişi×11kişi

Oyuncuların Sayısı

Kadro: 18 kişi

Kural 4:

1 (bir) Orta Hakem, 2 (iki) Yardımcı Hakem, 1 (bir) Saha
Komiseri, 1 (bir) Gözlemci ve 1 (bir) Sağlık Görevlisi

Hakemler ve Diğer Görevliler

Yedek Oyuncu: 7 kişi

Kural 5:

Süre: 2×45dk.

Oyun Süresi

Devre: 15dk.

Kural 6:

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

Yedekler
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EK-3
LOGOLAR:
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