KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU
2017-2018 SEZONU
AHMED SAMİ TOPCAN KUPASI STATÜSÜ
Madde 1 - Kupanın Oluşumu
1) Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF)’nun ulusal düzeyde ve U21 Ligleri için düzenlediği
kupanın ismi Ahmed Sami Topcan (AST) Kupasıdır. Ahmed Sami Topcan Kupası’nın
isimlendirme yetkisi münhasıran KTFF Yönetim Kurulu’na aittir.
2) Bu kupaya, 2017-2018 Sezonunda U21 Süper Lig şampiyonu takım ile U21 Bölgesel Lig
Grupları müsabakaları sonunda gruplarında şampiyon olan takımlar katılır.
Madde 2 - Müsabaka Sistemi
1) U21 Süper Lig şampiyonu bu kupaya direk finalist olarak katılır ve final karşılaşmasında ev
sahibi addolunur.
2) Diğer finalist takım, U21 Bölgesel Lig Gruplarında şampiyon olan takımlar arasında tek maç
eleme usulüyle oynanacak karşılaşma sonucunda kazanan takım olur.
3) Bu kupadaki müsabakalar, final formatına göre 45'er dakika olarak 2 devre olarak oynanır,
normal sürenin beraberlik ile tamamlanması halinde, galip takım seri penaltı atışları ile
belirlenir.
4) Ahmed Sami Topcan Kupası müsabakasında tüm KTFF Talimatları, U21 Liglerinde
uygulanan U21 Ligleri Statüsü kuralları, Uluslararası Oyun Kuralları ve KTFF Disiplin Kurulu
tarafından verilmiş olan tüm cezalar uygulanır.
5) U21 Süper Lig şampiyonu finalist takım ile U21 Bölgesel Lig Grupları takımları arasında
oynanan karşılaşmada galip gelen takım arasında oynanacak olan final karşılaşmasında galip
gelecek takım Ahmet Sami Topcan Kupası şampiyonu olur.
Madde 3 - Seremoni ve Ödüller
1) KTFF, final müsabakasını kazanan takıma kupa verir.
2) Final müsabakasında yer alan takımlara; şampiyon takıma altın renk 30 adet madalya ve
ikinci olan takıma gümüş renk 30 adet başarılarını simgeleyen madalya verilir.
3) Final karşılaşmasında yer alan her iki takımın, hakemlerin ve diğer görevli kişilerin
müsabaka sonunda yapılacak seremoniye katılmaları zorunludur.
4) Futbolcular müsabaka esnasında giydikleri forma setleriyle; diğer kişiler (yedek
kulübesindeki) ise müsabaka esnasında üzerlerinde yer alan kıyafetle ödül seremonilerine
katılmak zorundadırlar.
Madde 4 - Futbolcuların Uygunluğu
1) Müsabakaya katılacak kulüplerin futbolcularının lisans işlemlerinin tamamlanmış olması
zorunludur.
2) KTFF Kıbrıs Kupası'nda yer alan kulüpler, bu kupa müsabakasında, ancak bulundukları ligin
statüsünde belirtilen oyuncu uygunluğuna sahip futbolcuları oynatabilirler.
Madde 5 - Oyun Kuralları
1) Müsabakalar, KTFF tarafından yayınlanan Talimat ve/veya statülere göre oynanır.
2) Müsabaka için, her takım en az 5’er (beşer) adet maç topunu yanlarında bulundurmak
zorundadır. Aksi halde Disiplin Kurulu'nun ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 6 - Sahaya Girebilecek Kişiler
Saha kenarında düzenlenmiş özel yerlerde oturmaları kaydıyla yedek futbolcular (ihraç hariç)
ve oyundan çıkan futbolculardan başka her iki kulübe mensup Yönetim Kurulu tarafından
atanmış ve Akreditasyon Talimatı’na uygun akredite olmuş kişiler arasından;
• 1 Yönetici
• 1 Teknik Sorumlu
• 1 Teknik sorumlu yardımcısı (Antrenör ise eşofmanlı)
• 1 Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı)
• 1 Fizyoterapist veya Masör (Eşofmanlı)
• 1 Tercüman (Yabancı futbolcular için)
• 1 Malzemeci (Eşofmanlı)
olmak üzere futbolcular haricinde toplam yedi kişi girebilir.
Madde 7 - Disiplin Hükümleri
Bu müsabaka ile ilgili olarak futbolcular da dahil olmak üzere tüm futbolcular, kulüpler ile
görevli ve yetkililer hakkında KTFF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
A) İdari Tedbirler
Eylemleri nedeni ile KTFF tarafından idari tedbirli olarak KTFF Disiplin Kurulu’na sevk edilen
futbolcu, teknik adam sağlık ekibi çalışanı, yönetici ve diğer ilgililer, haklarındaki tedbir kararı
kalkmadan takip eden hiçbir resmi müsabakaya katılamazlar. Ayrıca bu kişiler hiçbir şekilde
saha içerisine giremezler.
B) Çirkin ve Kötü Tezahürat Cezası Uygulaması
1) Müsabakada topluluk halinde söz veya hareketlerle ya da benzeri araçlar ile aşağılayıcı,
tahrik veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması, devamlılık kıstası uygulanmaksızın
yasaktır.
2) Herhangi bir takımın mensuplarını veya taraftarlarını aşağılamak, tahrik veya taciz etmek
amacıyla; etnik veya bölgesel ayrımcılık içeren ya da herhangi bir takımın mensuplarını veya
taraftarlarını suç failleri veya suç örgütleriyle özdeşleştirecek şekilde toplu olarak tezahürat
yapılması ya da bu içerikte pankart açılması veya benzeri eylemlerde bulunulması devamlılık
kıstası uygulanmaksızın yasaktır.
3) Kulüplere, 1. fıkrada belirtilen yasağın ihlali halinde 1.000-TL'ye kadar ve 2. fıkrada
belirtilen yasağın ihlali halinde 2.000.-TL'ye kadar para cezası verilir.
4) Anılan fiil ırkçılık içerirse sorumlu kulübe yukarıdaki para cezası yanında ev sahibi olarak
oynayacağı ilk resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası verilir.
Madde 8 – Stadyumların Tespiti
Müsabakalara stadyum temin etme yükümlülüğü KTFF’ye aittir.
Madde 9 - Takımların Kullanacağı Forma Setleri
(1) Takımlar, müsabakada KTFF sportif ekipman ve reklam talimatında belirtilen kurallar
çerçevesinde forma setlerini belirlerler.
(2) Takımlar, müsabakada KTFF akreditasyonda talimatında yer alan kurallara uymak
zorundadırlar.

Madde 10 - Medya
Müsabaka bittikten sonra da her iki takımın teknik direktörü ve müsabakada oynamış olan en
az iki futbolcusu (Naklen Yayın izni verilmiş kanal istemesi halinde) röportaja katılması
zorunludur.
Madde 11 - Güvenlik
1) Müsabaka güvenlik organizasyonunu KTFF yapar. Ancak, takımlar kendi seyircilerinden
ve/veya taraftarlarından saha içi veya saha dışı eylemlerinden dolayı sorumludurlar.
2) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap
gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya
yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek
diğer maddeler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler,
bulundurulamaz ve satılamaz.
Madde 12 - Kupanın Ticari Hakları
KTFF, bu kupaya ilişkin ticari haklar ile her türlü fikri ve sınai hakkın münhasıran sahibidir ve
bu haklarla ilgili her türlü tasarruf yetkisi KTFF’ye aittir.
A) Sponsorluk ve Reklam Hakları
a) KTFF, bu kupaya isim sponsoru belirleme hakkına sahiptir. Böyle bir belirleme yapılması
halinde, Kupa’ya katılma hakkı kazanmış olan kulüpler, isim sponsoruna tanınan haklara
uymakla yükümlüdürler.
b) Müsabaka günü müsabakanın oynandığı stadyumun içinde ve/veya çevresinde etkinlik
yapma hakkı münhasıran KTFF’ye aittir.
c) KTFF tarafından belirlenen ve/veya onaylanan sponsor, firma ve/veya markalardan başka
hiçbir firmanın veya markanın, KTFF AST Kupası ve ona ait fikri sınai haklardan yararlanması,
ticari amaçlarla markalarını ilişkilendirmesi, müsabakanın oynandığı stadyum içinde ve/veya
çevresinde reklam, tanıtım veya herhangi türden bir etkinlik yapması söz konusu değildir.
B) Medya hakları
KTFF, bu kupaya ait, hali hazırda mevcut veya gelecekte geliştirilebilecek olan teknolojiler
vasıtasıyla kitle iletişiminin yapılabileceği her türlü medya iletişim aracıyla yayın ve yayın
nakil hakkının (TV, mobil, internet, radyo vs.) münhasıran sahibidir ve bu haklarla ilgili her
türlü tasarruf yetkisi KTFF’ye aittir. Medya hakları bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdaki
haklardan oluşmaktadır.
a) Televizyon: Kupa müsabakasını canlı yayınlama ve yayınlatma hakkı; özet, geniş özet ve
banttan yayınlama ve yayınlatma hakkı; arşiv hakları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
KKTC’de ve tüm Dünya’da pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları.
b) Internet: TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) yazılım protokollerini
kullanan sistemler ile ISDN (Integrated Services Digital Network) aracılığıyla KKTC dahil tüm
Dünya’da yayın nakil, pazarlama, satış, devir ve dağıtım hakları.
c) Radyo: Radyo aracılığı ile yurtiçine ve yurtdışına yayınlama ve yayınlatma, pazarlama, satış,
devir ve dağıtım hakları.
d) Mobil: Kupa müsabakasının hali hazırda mevcut ve ileride çıkabilecek her türlü mobil
iletişim aygıtıyla yurtiçine ve yurt dışına pazarlama, satış, devir, dağıtım ve yayın nakil hakkı.

Madde 13 – KTFF Ahmed Sami Topcan Kupası Logosu
KTFF Ahmed Sami Topcan Kupası logosu, KTFF tarafından tasarlanır ve tüm kullanımı KTFF’ye
aittir. (EK-1)
Madde 14 - Yürürlük
Bu Statü, KTFF Yönetim Kurulu’nun 28.03.2018 tarihli toplantısında kabul edilmiş ve KTFF’nin
resmi web sitesi olan www.ktff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Madde 15 – Yürütme
Bu Statü, KTFF Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Statüde belirtilmeyen hususlarla ilgili
olarak, her türlü karar KTFF Yönetim Kurulu'nun uhdesindedir.
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