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MALTEPE KAYMAKAMLIĞI 

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

OKULLAR ARASI SPOR KARŞILAŞMALARI ORGANİZASYONU 

 

FUTBOL KARŞILAŞMALARI KURALLARI VE TALİMATI 

1- Yarışmalar; Erkek okul takımları arasında Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yapılacaktır. 

2- Burada belirtilmeyen diğer hususlarda, ilgili branşın Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği oyun 

kuralları ışığında, İlçe Spor Karşılaşmaları Kurulu ve Görevlendirdiği Branş Sorumluları karar verme 

yetkisine sahiptir. 

3- Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde müsabakalar guruplarda tek devreli lig usulüne göre yapılacak ve 

guruplardan çıkacak takımlar Eliminasyon sistemi ile final müsabakaları gerçekleşecektir. 

4- Doğum Tarihleri: Yıldızlar Kategorisi (Ortaokul Kademesi): 2005-2006-2007-2008 

Gençler Kategorisi (Lise Kademesi) : 2001-2002-2003-2004 

GENÇLER/YILDIZLAR (ERKEK) FUTBOL OYUN KURALLARI 

Kural 1 Oyun Alanı: Müsabakalar Futbol sahasının ½ (yarı) alanında oynanacaktır.  

Kural 2 Top: Gençler: 5 numara,  Yıldızlar: 4 numara futbol  topuyla oynayacaktır.  

Kural 3 Takım Kadroları ve Oyuncu: Gençler/Yıldızlar ERKEK Yarışmalarda; takım kadroları en fazla 16 

sporcudan oluşacaktır, sahada 8 kişi ile yer alabilecektir. (7 sporcu 1 kaleci) Diğer 8 sporcu yedek, 

(bunlardan birisi kaleci) olacaktır. 

* 1 takım, 8 kişiden daha az bir kadroyla müsabakaya alınmaz ve hükmen mağlup sayılır. 

*3 oyuncusu kırmızı kart gören takım, hükmen mağlup sayılır. Hükmen mağlup sayılan 

takımların puanlaması, TFF yarışma kurallarına göre yapılacaktır. 

Oyuncu Değişikliği Sayısı: Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem 

kontrolünde yapılacaktır. Oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir. 

Yarışmalarda; bir takım yarışma süresince yedek oyuncularının tamamını değiştirebilecektir. 

Kural 4   Oyuncu Giysi 

Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol ayakkabısı. Sporcular; yarışma 

süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır 

Kural 5 Hakem 

Yarışmalar 1 (bir) hakem tarafından yönetilecektir. Yeterli görevli bulunması durumunda 2 (iki) hakem 

de görevlendirilebilecektir. 

Kural 6 Oyun Süresi: 

Yarışmalar ; Genç ERKEK : 2X25 dakika , Yıldız ERKEK :2X20  oynanacaktır. Devre arası dinlenme 

süresi 5 dakikadır. 

Kural 7 Kale Ölçüleri Yarışmalarda, kaleler büyük kale ölçülerinden küçük olacaktır.  

Mesafeler: Ceza Alanı:12x29 metre 

Kural 8 Penaltı: 9 metre, Baraj Mesafesi: 7 metre 
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Kural 9 Ofsayt Yıldız ve Gençlerde Ofsayt kuralı UYGULANMAYACAKTIR.  

Kural 10 Serbest Vuruş: Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az 6,25 metre 

uzakta duracaklardır. 

Kural 11 Kaleciye Geri Pas: Futbol Federasyonunca yarışmalarda uygulanan geri pas ile ilgili kurallar 

geçerli olacaktır. 

Kural 12 Kart Cezaları: TFF tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart uygulaması geçerli 

olacaktır. 

Kural 14 Lisans Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı 

*Okul onaylı takım listesi olmayanlar ile öğrenci lisansı olmayan öğrenciler yarıştırılmayacaktır.  

*Grup maçlarında beraberlik olması durumunda ikili averajı belirlemek amacıyla 3’er penaltı atışı 

yapılır.  

Kural 15 Çevreye Uyum: Öğretmenler, sporcu öğrenciler, görevliler çevre temizlik kurallarına 

uymada özen göstererek; soyunma odaları, spor sahası içi ve çevresinde yiyecek içecek ambalajları 

ve çöp atılmamasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

Kural 16 Disiplin: Takım yöneticileri ve sporculardan disiplin kurallarına yönelik gerekli hassasiyeti 

göstermeleri beklenir. 

Kural 17 Seyirci Katılımı: Karşılaşmalar seyircisiz oynanacaktır. Müsabaka alanına listelerde 

belirtilen kişilerden başka kimse alınmayacaktır.  

Kural 18 Diğer Görevliler: Servis aracı ile gelindiğinde şoför ve varsa hostesin daha önce onay 

alınmış servis görevlilerinden olması şarttır. Bu görevlilerin de Sporcu listesinin uygun bir yerine 

veya ayrıca bir liste halinde bilgiler işlenmiş ve okul müdürü tarafından ıslak imza ile imzalanmış 

şekilde olması gerekir.   

Sporcuların okullarındaki katılamadıkları etkinliklerin değerlendirilmesi, olursa sınav ve benzeri ölçme 

değerlendirme durumu görevli izinli öğrenci haline göre yapılacaktır.  

  

Organizasyon Kurulu

                                            


