KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU
2013 SEZONU PLAJ FUTBOL TURNUVASI STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
(1) Bu Statü KTFF tarafından 2013 sezonunda düzenlenecek olan “Plaj Futbolu
Turnuvası”na katılım koşullarının, takım yöneticilerinin, teknik sorumluların,
antrenörlerin, oyuncuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve
Plaj Futbolu Turnuvası kapsamında oynanacak olan müsabakaların organizasyonuna
ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
(2) Müsabakalar bu statü ile belirlenen usul ve esaslara göre oynanır. Turnuvaya
katılacak olan takımlar bu statü hükümlerine aynen uymayı kabul ve taahhüt etmiş
sayılırlar.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü’deki;
a) PFT: Plaj Futbolu Turnuvası’nı,
b) KTFF: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nu,
c) Takım: Herhangi bir tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın, KTFF’de aktif futbolcu lisansına
sahip amatör oyuncuların bir araya gelerek oluşturmuş oldukları plaj futbolu
takımlarını,
d) FMT: KTFF Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
e) TDK: Turnuva Disiplin Kurulu’nu,
f) DK: Disiplin Kurulu’nu,
g) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
ifade eder.
MADDE 3 - KATILIM KOŞULLARI
1) 2013 Sezonunda Plaj Futbol Turnuvası’na katılmak isteyen takımlar;
a) Kulüp veya takımın yöneticileri, takım kaptanları veya teknik sorumlular tarafından
eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış 2013 Sezonu Katılım Formu ve Taahhütnamesini
(Ek-1);
b) Bu Statü’nün 5. maddesinde belirtilen oyuncu uygunluğuna sahip en az 8, en çok 10
oyuncudan oluşan Takım Listesi ve eklerini (Ek-2);
c) 100.00-TL (Yüz Türk Lirası) tutarındaki katılım payının, KTFF’ye yatırılmasıyla
başvurabilirler.
(2) KTFF, yapacağı değerlendirme sonucunda yapılan başvuruları reddetme yetkisine
sahiptir.
(3) PFT’ye katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar ve
takımların katılım formunu imzalayan kişiler, 1 sezon boyunca PFT’ye katılmaktan men
edilirler.
(4) Takımlar, KTFF’den gerekli izinleri almak ve ismin hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka
ve adaba aykırı düşmemesi şartıyla diledikleri isimleri alabilir. Bir ticari işletme veya
şirketin kurduğu veya forma sponsorluğu dışında doğrudan destek verdiği takımlar,
ticari işletme veya şirket isminin yanında ayrıca bir takım ismine de sahip olmak
zorundadırlar. Takımlar, destekçilerin çekilmesi halinde yeni bir destekçinin ismini
alabilirler veya diğer isimleriyle müsabakalara devam edebilirler.

MADDE 4 – TURNUVA KATEGORİLERİ
(1) Her sezonki turnuva için kategoriler ve yaş sınırları KTFF tarafından belirlenir.
(2) 2013 Sezonunda turnuva kategorileri aşağıdaki gibi olacaktır;
a) A Takım (18-35 yaş)
b) U21 (1992-1993-1994-1995 tarihleri arası doğumlular)
c) Kadınlar (18-35 yaş)
d) Diğer takımlar (18-45 yaş)
MADDE 5 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Takımlar turnuva başında, maçlar başlamadan önce en az 8 ve en fazla 10 kişilik
takım listesini KTFF’ye bildirirler. 10 Kişilik takım listesinin KTFF’ye sunulması, bu
oyuncuların oyuncu uygunluklarının KTFF tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
(2) Müsabakalara katılacak oyuncuların katılım formunu eksiksiz doldurmuş ve
imzalamış olmaları şarttır. 18 yaşın altındaki oyuncular velilerinin imzalayacağı
muvafakatname ile lige katılabilirler. (Form 9)
(3) “A” takımlar ve U21 kategorilerinde müsabakalara katılacak oyuncular, 2012-2013
sezonunda lisansları vize ettirilmiş profesyonel ve amatör lisanslarıyla oynayabilirler.
Profesyonel futbolcular tescilli oldukları kulüplerin muvafakatnamesini (Ek-3) almak
zorundadır.
(4) PFT takımları bu maddede belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla yabancı uyruklu
oyuncuyu kadrolarında bulundurabilir. Saha içinde aynı anda oynayabilecek yabancı
uyruklu futbolcu sınırlaması yoktur.
(5) Her takımın 1 adet takım kaptanı bulundurmak zorundadır.
(6) Yukarıda 4.Madde’de belirtilen turnuva kategorilerindeki yaş sınırlamaları
içerisinde olan futbolcular oynayabilecektir.
MADDE 6 - SAHALARIN TESPİTİ, ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
KTFF, turnuva planlaması, müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi veya
ertelenmesi ve organizasyonla ilgili diğer tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinde
yetkilidir.
MADDE 7 – MÜSABAKA SİSTEMİ
KTFF, her kategori için başvuran
organizasyonlarını yapar.

takımların

sayılarına

göre

müsabaka

MADDE 8 - PUAN USULÜ ve AVERAJ
(1) Grup usulü oynanan müsabakalarda kazanan takımlara üç (3), kaybeden takımlara
sıfır (0) puan verilir. Beraberlik halinde her iki takıma 1’er puan verilir. Uzatma
periyodunda eşitlik bozulmaz ise FIFA Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre hayali penaltı
noktasından yapılacak atışlar sonunda galip takım belirlenir. Uzatma periyodu veya
penaltılar sonucu kazanan takıma iki (2) puan verilir,
Puan usulü ile oynanan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci,
ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda
belirlenen sistem uygulanır.
Aynı puana sahip takım sayısı iki ise:
a) Öncelikle ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan
üstünlüğüne bakılır,
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa, kendi aralarındaki
müsabakalardaki gol averajına,

c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve averaj eşitliği devam ediyorsa, genel gol
averajına,
d) Bu koşullara karşın eşitlik devam ediyorsa en az kırmızı kart, eşitlik bozulmazsa en az
sarı kart gören takımın üstünlüğüne,
e) Eşitliğin devam etmesi halinde üstün olan takım, çekilecek kura sonucuna göre
belirlenir.
Aynı puana sahip takım sayısı üç ve daha fazla ise:
a) Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan
cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım
arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa “a” bendinde belirtilen puan cetvelindeki gol
averajına bakılır.
d) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit
ise genel puan cetvelindeki averaja bakılır.
f) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
g) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan
takım üstün sayılır.
h) Eşitliğin devam etmesi halinde takım sıralaması, çekilecek kura sonucuna göre
belirlenir.
MADDE 9 – FİNAL MÜSABAKALARI
(1) Madde 8’de Puan Usulü ve Averajı ile gruplarında sıralanan 1-2-3-4 diye sıralanan
takımlar aşağıdaki kategorilere göre final müsabakaları oynarlar.
a) A Takım Kategorisi: A Grubu ve B Grubu olarak 2 grup halinde toplam 8 takım olarak
belirlenen grup maçlarında ilk 1 ve 2. Sırayı alan takımlar 2 grup arasında çapraz
eşleşmeyle yarı final müsabakası yaparlar. Kazanan takımlar, bu kategoride turnuva
finalini oynarlar.
b) U21 Kategorisi: 4 takımlı bu kategoride, sıralamaya giren takımlar (1.-2.-3.-4.
Sıradaki) arasında 1. Sıradaki takımla 3.üncü sıradaki takım ve 2.sıradaki takımla 4.üncü
sıradaki takımlar çapraz eşleşmeyle yarı final müsabakası yaparlar. Kazanan takımlar,
bu kategoride turnuva finalini oynarlar.
c) Kadınlar Kategorisi: 4 takımlı bu kategoride, sıralamaya giren takımlar (1.-2.-3.-4.
Sıradaki) arasında 1. Sıradaki takımla 3.üncü sıradaki takım ve 2.sıradaki takımla 4.üncü
sıradaki takımlar çapraz eşleşmeyle yarı final müsabakası yaparlar. Kazanan takımlar,
bu kategoride turnuva finalini oynarlar.
d) Diğer Kategori: 4 takımlı bu kategoride, sıralamaya giren takımlar (1.-2.-3.-4.
Sıradaki) arasında 1. Sıradaki takımla 3.üncü sıradaki takım ve 2.sıradaki takımla 4.üncü
sıradaki takımlar çapraz eşleşmeyle yarı final müsabakası yaparlar. Kazanan takımlar,
bu kategoride turnuva finalini oynarlar.
MADDE 10 - OYUN KURALLARI
(1) Müsabakalarda, FMT doğrultusunda FIFA tarafından belirlenen Plaj Futbolu Oyun
Kuralları uygulanır.
(2) Müsabakalarda KTFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
(3) Müsabakalara katılan oyuncular KTFF tarafından hazırlanan katılım formunu
imzalarlar ayrıca takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalar. Takımlar müsabakadan

en geç 30 dakika önce, müsabaka isim listesini imzalayarak müsabaka hakemine ibraz
etmek zorundadırlar.
(4) Müsabaka isim listelerinde en fazla 4 oyuncu yer alabilir.
(5) Oyun alanı kenarında belirlenen yedek kulübelerinde oturmaları kaydıyla 4 yedek
oyuncu oturabilir. Takımlar önceden ismini KTFF’ye bildirdikleri 1 teknik kişiyi
(KTFF’de aktif lisansı olan) müsabaka alanına girebilir.
(6) Turnuva boyunca takımlar; KTFF ibraz edilen takım listelerindeki yazılı kişilerle
turnuvayı tamamlarlar.
MADDE 11 – DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Turnuva, KTFF tarafından belirlenecek 2 kişi (1 başkan olacak) ve Organizatörün
belirleyeceği kişilerden oluşan toplam 3 kişi Turnuva Disiplin Kurulu, bu Statü
hükümleri uyarınca oyuncu, yönetici, görevli ve yetkililer hakkında disiplin cezası verme
yetkisine sahiptir. Seçimler gizli oy ve açık sayım sistemi ile yapılır. Oyların eşitliği
halinde, kazanan adaylar kura çekimiyle belirlenir.
(2) Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
(3) Sahaya çıkmayan takımların müsabakaları, sahaya çıkmayan takımın doğrudan 10-0
hükmen mağlubiyeti şeklinde tescil edilir.
(4) PFT müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, Disiplin Kurulları tarafından
başka bir karar verilmediği takdirde bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer
almayarak turnuva içerisinde cezalarını infaz ederler.
(5) Turnuva boyunca futbol oyun kuralları dışında oluşabilecek her türlü disiplin
olayları (lisanslı futbolcular için) KTFF Yönetim Kurulu tarafından KTFF Disiplin
Kurulu’na sevk edilecektir.
(6) TDK, turnuvaya katılan takımları futbol oyun kuralları dışında oluşacak her türlü
ağır disiplin olaylarının oluşmasından dolayı ilgili takım ve/veya takımlar ve/veya kişi
ve/veya kişileri turnuvadan ihraç edebilir.
MADDE 12 - TAKIMLARIN FORMALARI
(1) PFT’na katılacak takımlar, KTFF tarafından verilecek kolsuz formaları giymek
zorundadırlar. Alttan giyilecek şortlar katılımcı takımlara ait olup, şortlar tek tip ve aynı
renk olma zorunluluğundadır. Müsabakalarda bu forma setleri giyilmek zorundadır.
(2) Oyuncular turnuva süresince 1 ila 10 arasında numaralanan formalarla sahaya
çıkarlar ve turnuva boyunca aynı forma numarası ile oynarlar.
MADDE 13 - ÖDÜLLER, KUPA ve MADALYALAR
(1) KTFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Turnuva Organizasyonunda
şampiyon olan ve 2.inci olan takımlara kupa ve/veya madalya ve/veya para ödülü
verilir. Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne şekilde üretileceğine KTFF tarafından karar
verilir.
(2) Kupa töreni organizasyonu KTFF tarafından yapılır. Takımlar, KTFF’nin belirleyeceği
organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.
MADDE 14 – TİCARİ HAKLAR ve RESMİ LOGO
(1) PFT müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer haklar KTFF’ye aittir. Bu
hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı, devri ve lisanslanmasına münhasıran KTFF
Yönetim Kurulu yetkilidir.
(2) KTFF Plaj Futbolu logosu, Madde 20’de görüldüğü gibi KTFF’ye aittir.

MADDE 15 – TEBLİGAT
Takımlar, bu Statü kapsamındaki Disiplin Kurullarının kararları ile ilgili ve diğer her
türlü tebligatın, Katılım Formu ve Taahhütnamelerinde belirtilen posta veya e-mail
adreslerine veya faks numaralarına yapılacağını ve bu tebligatların geçerli olacağını
kabul etmektedirler.
MADDE 16 - HÜKMEN YENİK SAYILMALAR
(1) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlarda, hükmen yenik sayılan takım
müsabakayı (10-0) kaybetmiş kabul edilir ve müsabaka sonucu bu şekilde tescil edilir.
(2) Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte 4 (dört) kişiden az bir kadro ile
çıkılması ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple sahadaki oyuncu sayısının 3
(üç) kişiye veya altına inmesi (bu durumda müsabakaya devam edilmez) halinde ilgili
takım hükmen yenik sayılır.
MADDE 17 – STATÜDE YER ALMAYAN HALLER
Bu Statü’de yer almayan hususlar hakkında KTFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 18 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, KTFF Yönetim Kurulu’nun 12.07.2013 tarih ve YK-01/2013-2014 sayılı
genelge kararı KTFF’nin resmi web sitesi olan www.ktff.org adresinde yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
MADDE 19 - YÜRÜTME
Bu statü, KTFF tarafından yürütülür.
MADDE 20 - LOGO

EK-1
KATILIM FORMU VE TAAHÜTNAMESİ:
Kulüp veya Takım Adı:
Kulüp ise KTFF Tescili
var mı?

EVET
HAYIR

Takım İdari
Sorumlusunun:
Adı-Soyadı, Telefon ve
e-mail
Kulüp veya Takım
Renkleri:
Telefon:
Fax:
e-mail:

*Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; 2013 sezonunda yapılacak olan Plaj
Futbol Turnuvasında müsabakalarına ve KTFF’ye belirttiğimiz adres, fax numarası ve email adresine yapılacak olan bildirimlerin, kulübümüzün veya takımımızın resmi
tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
**Müsabakaların fair-play çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına takım idari sorumlusu,
teknik sorumlusu, takım kaptanı olarak tüm çabamızı sarf edeceğimizi, bireysel veya
takım olarak göstereceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
***Turnuva süresince ve/veya oynanacak olan tüm karşılaşmalarda yaşanacak her türlü
sağlık problemlerinden dolayı ve/veya oluşabilecek her hangi bir maddi zarardan KTFF
ve/veya organizatörlerin herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
****İşbu formun eksiksiz olarak doldurulup gönderilmesi zorunludur.

İsim/İmza/Tarih:

EK-2
KTFF PLAJ FUTBOL TURNUVASI
TAKIM LİSTESİ
KULÜP VEYA TAKIM ADI:…………………………………………………………………………….
OYUNCU LİSTESİ:
No ADI –SOYADI

KİMLİK/PAS. DOĞUM
NO
TARİHİ

LİSANS
NO

LİSANS
TÜRÜ (A-P)

İMZASI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; 2013 sezonunda yapılacak olan Plaj
Futbol Turnuvasında müsabakalarına ve KTFF’ye belirttiğimiz adres, fax numarası ve email adresine yapılacak olan bildirimlerin, kulübümüzün veya takımımızın resmi
tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
**Müsabakaların fair-play çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına takım idari sorumlusu,
teknik sorumlusu, takım kaptanı olarak tüm çabamızı sarf edeceğimizi, bireysel veya
takım olarak göstereceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
***Turnuva süresince ve/veya oynanacak olan tüm karşılaşmalarda yaşanacak her türlü
sağlık problemlerinden dolayı ve/veya oluşabilecek her hangi bir maddi zarardan KTFF
ve/veya organizatörlerin herhangi bir sorumluluğu olmadığını peşinen kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
****İşbu formun eksiksiz olarak doldurulup gönderilmesi zorunludur.

EK-3
PROFESYONEL FUTBOLCULAR İÇİN MUVAFAKATNAME
Futbolcumuz, [
] 2013 Sezonu Plaj Futbolu
Turnuvası Müsabakaları’na [
] takımı ile katılmasına
muvafakat ederiz. Futbolcumuzun bu müsabakalara katılmasından veya bu müsabakalar
çerçevesinde yapılan hazırlık ve seyahatlerden dolayı ortaya çıkabilecek sakatlık, kaza
ve diğer zararlardan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun hiçbir surette sorumlu
olmadığını ve futbolcumuzun uğrayabileceği muhtemel olumsuzluklar karşısında Kıbrıs
Türk Futbol Federasyonu aleyhine, hiçbir surette adli mercilere veya KTFF ilgili
kurullarına başvurmayacağımızı gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt
ederiz.
NOT: Bu muvafakatname, noterde ve yönetim kurulu kararı eklenerek kulüp
yetkililerince imzalanacaktır.

