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TURNUVA KURALLARI 

 

 Turnuvaya Akdeniz Kültürel ve Sportif Derneği ev sahipliği yapacaktır. 

 

 Futbol turnuvamız :  

21.06.14 cumartesİ günü saat 8’ de baŞlayacaktir. 

Turnuvanın düzenleneceği stadın adresi : 11, avenue Albert Sarraut – 

95190 GOUSSAİNVİLLE 

Milli marşlar ve protokol konuşmalarından sonra müsabakalara 

geçilecektir. 

 

 Futbol turnuvamızın esas amacı katılımcılar arasında birlik, beraberlik 

duygularını sağlamlaştırmak. 

Karşılıklı saygı, sevgi ve hoşgörü ortamını sağlayarak, gelecek nesillere 

güzel örnek olmasına yardımcı olmaktır. 

Bu duygularla hareket etmeyen hİçbİr takim 

turnuvaya kabul edİlmeyecektİr. 

 Turnuvaya katılacak takımların, kendisini Paris 

Başkonsolosluğuna kaydettirmiş Dernekler tarafından Turnuvaya 

kaydı yaptırılacaktır. 
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 Turnuvaya katılacak olan takımlar ekte bulunan katılım formunu 

eksiksiz olarak postayla Akdeniz derneğinin yukaridaki belirtilen adrese 

en son 12.06.14 tarihine göndermeleri gerekmektedir. 

 

 Turnuvaya katılım ücreti takım başı 300€. 

Turnuvaya yazılıpta gelmeyen takımların katılım ücretı geri iade 

edilmeyecektir.  Ödemeler çek halinde katılım formuyla birlikte 

gönderilmelidir. 

 

 Takımlar kadrolarında 18 oyuncu bulundurabilecektir (11 + 7 yedek) 

Türk vatandaŞi olmayan oyuncular oynatilmayacaktir. 

Katılım formunda bildirildiği gibi, her sporcu için 1 adet nüfus cüzdanı 

fotokopisi, Fransız kimlik veya oturma kartı, doktor muayene belgesi 

(“attestation médicale”) gerekiyor.  

Doktor onayi olmayan oyuncular turnuvaya katilamaz. 

Fotokopiler, katılım formuyla gönderilmelidir.  

 Turnuvada futbol federasyonu kuralları geçerlidir. 

 

Maçlar resmi hakemler tarafından yönetilecektir. 

 

Turnuva öncesi takım sorumlularına turnuvanın genel kuralları 

iletilecektir. 

Grup kuraları, 15.06.2014 Pazar günü Başkonsoloslukta çekilecektir. 

Final maçlarının programı kuralar sonucunda belirlenecektir. 
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 Maçlar 15 dakikalıktır, tek devre halinde oynanacaktır. 

Grup maçlarında galibiyet 4 puan, beraberlik 2 puan, mağlubiyet 1 

puandır. 

Grup maçları neticesinde basarılı olan takımlar eleme maçları 

oynayacaklardır. 

 Her takım turnuvada kendine ait tek tip forma, şort ve tozluk 

giyecektir. Tekmelik zorunludur. 

 

  Maçlar 1 gün içinde oynanacaktır. 

Turnuvaya 30 dakika geç kalan takımlar hükmen mağlup olarak kabul 

edilecektir. 

  Müsabaka başlama saatinde gelmeyen takımlara en fazla 15 dakika 

süre tanınacaktır. 

 

  Turnuvada dereceye giren takımlara, birincilikden sekizinciliğe kupalar 

verilecektir. 

 

  Gol kralına, en iyi kaleciye ve en centilmen takıma özel kupalar 

verilecektir. Bu ödülleri verecek jüriler : Akdeniz Derneğinin turnuva 

sorumluları (3 kisi), Başkonsolosluğumuzun görevlisi (1 kisi). 

 

  Maçlarda çikacak sorunlardan, seyirci ve futbolcu olaylarından, 

oynanan maçın takım yöneticileri ve kurumu sorumludur. 

 

  Sorun çıkaran takımlar ve oyuncular gelecekteki turnuvalara kabul 

edilmeyecektir. 
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  Maç esnasında ve maç bitiminde olay çıkaran takımlar turnuvadan 

ihraç edilecektir. 

 

  Stad içinde bulunan soyunma odalarına zarar veren takımlar, zararları 

karşılamak zorundadır. 

  Her takım maçta ve saha içinde 2 yönetici ve 1 antrenör bulundurma 

hakkı vardır. Bu kişilerden başka, takımla birlikte sahaya çıkmaya 

kimsenin hakkı yoktur. 

 

  Her takım soyunma yerlerinde veya turnuva alanlarında kaybolacak 

eşyalardan sorumludur. 

 

  Maçlarda sadece 4 oyuncu değişikliği yapılabilir. 

 

  Kayıt formundaki liste dışında oyuncu oynatan takımlar hükmen 

mağlup sayılacaktır. 

 

  Maç listesi takımlara organizasyon sorumluları tarafından, turnuva 

başlamadan 30 dakika önce verilecektir. 

 

  Maç esnasında ve sonrasında herhangi centilmenliğe haykırı, 

turnuvanın amacına gölge düşürebilecek davranışlarda bulunan 

takımlara, sporculara ve yöneticilere organizasyon kurulu tarafından 

ceza verilecektir. 

 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/I_zonder_punt
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C5%9E
http://nl.wikipedia.org/wiki/%C4%9E


 

T.C. PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU FUTBOL TURNUVASI| 2014  

 

  Müsabakanın bitmesine sebebiyet veren oyuncu veya yönetici. Takımın 

ihraç olmasına sebep olacaktır. 

 

  Hakem tarafından tatil edilen müsabakanın bitmemesine sebebiyet 

veren oyuncu ve yöneticinin takımı ihrac edilecektir. 

 
 Turnuvayı kazanan takımı kaydettiren Dernek, bir sonraki sene 

Başkonsolosluk Turnuvasına ev sahipliği yapmaya hak kazanacaktır. 

 

  Organizatör Dernek Turnuva süresince yetkili bir sağlık ekibinin 

turnuva mahallinde bulunmasından sorumludur. Sporcu 

sakatlıklarından, sporcuların sağlık harcamalarından, sporcuların kayıtlı 

olduğu dernekler sorumludur.      
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/ ÖNEMLİ BİLGİLER : 

// Turnuva Sorumlulari: 

- Mustafa BAYKAL / Tel: 06.78.28.22.83 / Mail : akdeniz.asso@gmail.com 

 

- Ridvan KÖSE / Tel: 06.11.35.19.74 / Mail : akdeniz.asso@gmail.com 

 

- Ahmet KÖSE / Tel : 06.68.01.70.00 / Mail : akdeniz.asso@gmail.com 

 

Kuraların çekilme tarihi : 15.06.14 Pazar saat:11.00 (Başkonsolosluk’ta) 

Turnuva tarihi : 21.06.14 Cumartesi saat 8h00 

Turnuva adresi : 11, avenue Albert Sarraut – 95190 GOUSSAİNVİLLE 

   

Dernek Başkanı       

Ahmet KÖSE       
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