Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Kadınlar Ligi Statüsü

ŞUBAT 2017

2016 – 2017 Futbol Sezonu
Kadınlar Ligi Statüsü
Madde 1 - Amaç ve Kapsam:
Bu statü; KTFF'na tescilli Süper Lig, 1.Lig ile diğer futbol takımlarında bulunan kadın futbolcu adayı ve
sporcusunu arttırmak ve ülkemiz futboluna yeni kadın sporcuları da kazandırmak amacıyla, 2016– 2017
Futbol Sezonu’nda düzenlenecek olan Kadınlar Ligi kapsamında oynanacak olan müsabakaların
organizasyonuna ilişkin hazırlanmıştır.
Madde 2 – Kısaltmalar Tanımlar:
Bu Statü metninde geçen;
Kadınlar Ligi:
2016-2017 Futbol Sezonu’nda Kadınlar Futbol ligine katılan 6 takımın deplasmanlı iki devreli lig ve puan
usulüne göre oynanacaktır.
KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu,
Kulüp: KTFF tarafından tescil edilmiş ve özel izni olan kulüp ve dernekleri,
LK: Kadınlar Ligi Koordinatörü, Federasyonun görevlendirdiği 1 kişi.
LOK: Lig Organizasyon Komitesi; 1 Yönetim Kuru üyesi, 1 Koordinatör ve 1 Eğitim üst kurumu temsilciden
oluşur.
KTFFDK: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu.
MHK: Merkez Hakem Kurulu
Madde 3 – Katılım Koşulları:
Kulüpler, KTFF Yönetim Kurulu’nun belirlediği müracaat tarihleri süresi içinde yazılı bildirirler.
Madde 4 – Organizasyon ve Sorumluluklar:
a) Kadınlar Ligi 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 LOK yetkilidir.
LOK tarafından yapılan bu düzenlemeler KTFF Yönetim Kurulu onayı ile Kulüplere, MHK ve ilgili tüm
birimlere bildirilir.
b) Kadınlar Ligi karşılaşmalarında ortaya çıkan sorunların çözümünde ve uygulamalarında Federasyon
tarafından yürürlüğe konan talimat hükümleri uygulanır.
Madde 5 – Oyun Kuralları:
Kadınlar ligi kapsamında oynanan müsabakalarda futbol müsabaka talimatı, futbol disiplin talimatı, 2016–
2017 Futbol Sezonu’nda gerçekleştirilecek statüde belirtilen oyun kuralları ve KTFF Yönetim Kurulu ile diğer
Federasyon Kurullarının kararları uygulanır. (EK-1)
Madde 6 – Müsabaka Sistemi:
2016–2017 Futbol Sezonu’nda Kadınlar Futbol Ligi aşağıda isimleri yazılı (harf sırasına göre) 6 takımın
katılımıyla deplasmanlı çift devre lig ve puan usulüne göre oynanacaktır.
a) 6 takımlı deplasmanlı çift devreli lig ve puan usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda sıralama
belirlenir ve ilk sırayı bitirmiş takım Şampiyon olur.
b) Takımlara verilecek ödüller, LOK'un önerisi üzerine KTFF Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
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TAKIMLAR:
1- ÇANAKKALE TSK
2- GEÇİTKALE GSK
3- GÖÇMENKÖY İYSK
4- GÖNYELİ SK
5- MAĞUSA SPOR AKADEMİ
6- MESARYA SK

Madde 7 – Sahalar ve Tesisler:
a) Yapılacak olan müsabakalar sentetik veya doğal çim sahada oynanır.
b) Ev sahibi kulüp sahanın hazırlanması, gerekli diğer sağlık ve emniyet tedbirlerinin alınması ile yükümlüdür.
c) Müsabaka sahasının hazırlanamaması nedeniyle hakem tarafından oynatılmayan maçlar rakip takımın
deplasman giderleri ev sahibi kulüp tarafından karşılanır. Maçın neticesiyle ilgili karar KTFF ilgili
yönetmeliğine göre LOK’un önerisi KTFF Yönetim Kurulu onayı ile verilir.
d) Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında, her iki kulübün yönetim kurulu tarafından seçilmiş ve
isimleri önceden KTFF’na bildirilmiş olan yönetici ve liglerde çalıştırıcı kartına (TEKNİK DİREKTÖR, KTFF A,
KTFF B ve KTFF C) sahip teknik çalıştırıcılar ve 7 yedek oyuncu saha kenarında kendilerine ayrılan özel
yerlerde oturmaları kaydı ile sahaya girebilirler.
Madde 8 – Oyuncuların Uygunluğu ve Aranacak belgeler:
A) KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (fotokopi tasdik memuru tarafından aslı gibidir olacak).
B) KKTC Doğum belgesi.
C) KKTC’de en az 3 (üç) yıl aralıksız ikametgâh veya yasal izni bulunan ve bunu resmi makamlardan alınan
belgeyle ibraz eden yabancı uyruklu futbolcular (ailesi veya kendisi) yerli statüsünde sayılacaktır. Her
takımın sadece 1 (Bir) yabancı oyuncuyu lisanslama hakkı vardır.
D) KTFF Futbolcu Sağlık raporu.
Madde 9 – Yabancı Uyruklu Futbolcularda Aranacak belgeler:
A) Yabancı uyruklu futbolculara lisans çıkarılabilmesi için;
1) İlgili futbolcunun Amatör olduğunu belgelemesi veya Amatörlüğü kabul ettiğine dair yazılı beyanda
bulunması, (Form 3)
2) Pasaportun ilgili sayfalarının fotokopileri (çalışma ve/veya oturma izni mühürlü sayfalar)
3) İlgili futbolcunun, KKTC’de kaldığı süre için iaşe ve ibatelerini karşılamayı taahhüt eden kulüp beyanı,
4) Sağlık raporu (Form 12) ve Federasyonca uygun görülüp talep edilecek diğer bilgi ve belgeleri
federasyona ibraz etmeleri zorunludur.
B) Yabancı uyruklu futbolcuların belgeleri, kulüpleri tarafında eksiksiz olarak federasyona gönderilir.
Belgeleri eksik olan futbolcuların müracaatları işleme konulmaz.
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Madde 10 – Lisans İşlemleri:
2016–2017 Futbol Sezonu için Kadınlar Ligi’nde oynayacak kadın futbolcuların lisans işlemleri için aranacak
gerekli olan belgeler şunlardır;
A) Futbolcu Sağlık Raporu.
B) KKTC Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi. (Yabancı uyruklular için Madde 9)
C) 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.
D) Lisans ücreti harcı (Filiz lisans, Vize, Transfer, Geçici Transfer).
Madde 11 – Transfer:
a) KTFF Transfer Talimatı hükümleri ve KTFF Yönetim Kurulu kararları uygulanır.
b) 2016-2017 Futbol Sezonu’nda 1 (Bir) yabancı uyruklu (KKTC vatandaşı dışında) futbolcu transferi yalnızca
transfer süresi içerisinde yapılabilir. Transfer dönemi dışında kesinlikle yabancı uyruklu futbolcu lisans
işlemi kabul edilmez.
Madde 12 – Takım Kadroları:
a) Kadınlar ligi müsabakalarında sadece bu lige ait olan ve takım kadrolarında bulunan 18 oyuncunun
isimlerini ve forma numaralarını içeren tek tip müsabaka isim listesi kullanılır. Bu listeler kulüp
yöneticileri ve teknik sorumluları tarafından imzalanarak en geç maçın başlamasından 30 (otuz) dakika
önce müsabaka hakemine teslim edilir. Kulüp yöneticisi ve teknik sorumlusu maç sonuna kadar sahada
bulunmak zorundadır.
b) Karşılaşmalar, Müsabaka Talimatı kurallarına göre oynatılır. (EK--1)
c) Müsabaka isim listesinde isimleri bulunan en fazla 6+1 (bir kaleci) yedek oyuncu değiştirilebilir.
d) Oyundan alınmış olan oyuncular yeniden oyuna giremez.
Madde 13 – Teknik Sorumlu ve Antrenörlerin Uygunluğu:
Takımlar, Teknik Direktör/Antrenör (KTFF A, KTFF B, KTFF C ve Teknik Direktör) lisansı sahibi bir çalıştırıcı
bulundurmak zorundadır ve teknik sorumlu her maçta takımının başında olmak zorundadır. Teknik
sorumlusu olmayan takım hükmen yenik sayılacaktır. Lisanlı çalıştırıcısı olmayan takım maça çıkamaz.
Madde 14 – Formalar:
a) Kulüplerin tescilli renklerindeki formaları giyerler. Forma benzerliğinde deplasman takımı formasını
değiştirir. Ev sahibi takım açık renk deplasman takımı koyu renk forma giyer.
b) Takım kaptanlarının kollarında ayrı renkte bir bant bulunur.
c) KTFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’nın tüm hükümleri uygulanır.
Madde 15 – İtirazlar:
2016–2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi müsabakalarıyla ilgili her türlü itiraz, KTFF Müsabaka Talimatı'nın
ilgili maddelerine uygun olarak yapılabilir.
Madde 16 – Hakem Atamaları:
Kadınlar Ligi müsabakalarında görev yapacak olan 1 (bir) orta hakem ve 2 (iki) yardımcı hakem ile 1 (bir)
sağlık KTFF tarafından görevlendirilir.
Madde 17 – Disiplin Hükümleri:
a) Kadınlar Ligi kapsamında oynanan müsabakalarda sarı ve kırmızı kart uygulaması yapılır. Ancak sarı kart
takibi yapılmaz.
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b) Kadınlar ligi müsabakalarında kart gören oyuncuların cezaları Disiplin Kurulu tarafından değerlendirilir.
c) Müsabakalarda kırmızı kart cezası bulunan oyuncuların cezaları bir sonraki sezonuna sarkmaz. Ancak
Disiplin Kurulu cezaları sonraki sezonlarda da geçerlidir.
Madde 18 – Lig Logosu ve Lig İsmi:
KTFF Kadınlar Ligi logosu ve ismi, KTFF tarafından belirlenir. Lig logosu kullanımı ve Ligin isimlendirmesi
KTFF’ye aittir. (EK-2)
Madde 19 – Son Hükümler:
a) Bu statü hükümlerine aykırı davranan kişi ve kuruluşlar 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 hususlar hakkında nihai olarak karar verme ve/veya düzenleme yetkisi
KTFF Yönetim Kurulu’na aittir.
Madde 20 – Yürürlük:
KTFF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bu statü KTFF’nin yazılı olarak genelge halinde kulüplere
bildirilmesi veya KTFF Resmi Internet Sitesi www.ktff.org adresinde yayınlanmasıyla yürürlüğe girer. Bu
statü, 28 Şubat 2017 tarihli ve YK-08/2016-2017 sayılı genelge kararı ile düzenlenmiştir.
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EK-1
2016- 2017 Futbol Sezonu Kadınlar Ligi’nde Uygulanacak Değişik Oyun Kuralları:
Kurallar

Açıklama

Kural 1:
Oyun Alanı

Doğal çim veya Sentetik çim

Kural 2:
Top

Top No: 5

Kural 3:

11kişi×11kişi

Oyuncuların Sayısı

Kadro: 18 kişi

Yedek Oyuncu: 7 kişi

(Oyun alanı içerisinde 1 yabancı uyruklu futbolcu
oynatılabilir.)
Kural 4:

1 (bir) Orta Hakem

Hakemler

2 (iki) Yardımcı Hakem, 1 (bir) Saha Komiseri,
1 (bir) sağlık görevlisi

Kural 5:

Süre: 2×45dk.

Oyun Süresi

Devre: 15dk.

Kural 6:

Oyuncu değişikliğinin zamanı serbestçe belirlenebilir. 6
oyuncu, 1 kaleci değişikliği.

Yedekler
Kural 7:
Kartlar
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Sarı ve kırmızı kart uygulaması yapılır. Ancak sarı kart takibi
yapılmaz.
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EK-2
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