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25.02.2022 

Sayı:0058-2021-2022 

 

Spor Müdürleri ve SKSD 

Başkanları, 

 

Konu: 2021-2022 Sezonu ÜNİ-FUTSAL Müsabakaları hk.  

Üniversiteler Spor Oyunları kapsamında yapılacak olan Futsal Müsabakaları 21-22-23-24-25 Mart 2022 

tarihlerinde oynanacaktır.  

 

Bilgilerinize sunulur. 

 

Takım Listeleri Son Teslim Saati: 16 Mart 2022 Çarşamba 

Lisans Son İşlem Tarihi: 16 Mart 2022 Çarşamba 

Katılacak olan üniversiteler: DAÜ, GAÜ, UKÜ (Kadın) 

    ARUCAD, DAÜ, GAÜ, GÜ, KAÜ, KSTÜ, RDÜ, UKÜ, YDÜ (Erkek)  
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Kurallar: 

1- Müsabakalar KKÜSF belirlediği maç programı dahilinde oynanacaktır. KKÜSF gerekli görmesi 

durumunda müsabaka tarihinde, saatinde, yerinde değişiklik yapabilir. 

2- Müsabakalar kadınlar ve erkekler kategorilerinde oynatılacaktır. 

3- Kadınlar kategorisi maçları; 

 3’lü tek grup olarak tek devreli lig sistemi ile oynatılacaktır. 

 Yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3, beraberliğe 1 puan, mağlubiyete ise 0 puan verilir. 

Ayni puana sahip takım sayısı iki ise; önce bu iki takımın kendi arasında oynadıkları 

müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarındaki müsabakada puan eşitliği varsa 

genel puantajdaki gol averajına bakılır. 

 Müsabakalar 15 Dk x 2 devre olmak üzere, süre durdurmasız olarak oynanacaktır.  

 Devre arası 5 dakikadır.  

 Devre takım faulü 5 olması durumunda, sonrasındaki her faul için takımlar penaltı vuruşu 

kullanır.  

4- Erkekler kategorisi maçları;  

 Takımlar takım listelerinde en az 10, en fazla 20 oyuncu bulundurabilirler.  

 Takımlar müsabaka (maç) listelerinde KTFF lisanslı (Tüm ligler dahil) en fazla 4 oyuncu 

bulundurabilirler. 

 Takımlar müsabaka listelerine en fazla 15 sporcu yazabilirler. 

 Takımlar müsabaka listelerine en fazla 1 antrenör, 1 yardımcı antrenör, 1 Yönetici, 1 Sağlık 

Personeli (Sağlık Personeli olduğuna dair resmi belgesi olan) yazabilirler.  

 Grup maçları 2 adet 4’lü, 1 adet 3’lü grup olarak tek devreli lig sistemi ile oynatılacaktır.  

 Yarı final A1-EN2, B1-C1 olarak oynatılacaktır. 

 Final ve 3.’lük maçları; A1-EN2 kaybedeni ile B1-C1 kaybedeni 3’lük, A1-EN2 kazananı ile 

B1-C1 kazananı final maçlarını oynayacaktır. 

 EN2, gruplarını 2. Sırada tamamlayan takımların topladığı puan oynadığı maç sayısına 

bölünerek hesaplanacaktır. 

  Oynanan müsabakalarda kazanan takıma 3, beraberliğe 1, mağlubiyete ise 0 puan verilir. Ayni 

puana sahip takım sayısı iki ise; önce bu iki takımın kendi arasında oynadıkları müsabakalardaki 

puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarındaki müsabakada puan eşitliği varsa genel puantajdaki 

gol averajına bakılır. Ayni puana sahip takım 3 ve daha fazla ise; bu takımların birbirleriyle 

oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir (puan cetvelinde 

eşit puanlı iki veya daha fazla takım varsa aralarında oynanan müsabakalara tekrar bakılmaz). 

Önce puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır. Puan cetvelinde puan eşitliği 

varsa genel gol averajına bakılır. Gol averajı da eşitse en fazla gol atan takıma bakılır. Atılan gol 

sayısında eşitlik varsa yenilen gol sayısına bakılır. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları 

ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel cetveldeki averaja bakılır. Bütün bu şartlara 

rağmen eşitlik devam ediyorsa kura atışı yapılır.   

 Müsabakalar 20 Dk x 2 devre olmak üzere, süre durdurmasız olarak oynanacaktır. 
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 Devre arası 5 dakikadır. 

 Devre takım faulü 5 olması durumunda, sonrasındaki her faul için takımlar penaltı vuruşu 

kullanır.  

5- Takımlar yedek oyuncuları için forma renklerinden farklı yelek bulundurmak zorundadırlar.  

6- Takımlar KKÜSF tarafından verilen oyuncu lisans kartlarını müsabaka başlamadan önce müsabaka 

listesi ile birlikte hakeme/KTFF yetkisine/KKÜSF yetkilisine ibraz etmek zorundadır (Fotokobi – 

fotoğraf vb. ibrazlar kabul edilmeyecektir). KKÜSF yetkilisinden oyuncu lisansının online sistemden 

kontrol/teyit edilmesi talep edilemez. 

7- KKÜSF tarafından verilen oyuncu lisans kartını ibraz edemeyen sporcu müsabaka listesinde yer alamaz, 

takım yedek bench’inde oturamaz. 

8- Müsabakalarda KKÜSF talimatlarına aykırı davranan oyunculara, teknik sorumlulara, yöneticilere, 

takımlara ve diğer ilgililere KKÜSF Ceza Yönetmeliği uygulanır. 

9- Olaylı müsabakaların raporları federasyon temsilcileri (Hakemler) tarafından toplanarak 24 saat 

içerisinde faks, eposta, vb. iletişim araçlarıyla KKÜSF’ye gönderilir.  

10- Hakkında rapor tutulan oyuncu, teknik sorumlu, yönetici, takım ve diğer ilgililer KKÜSF Ceza 

Kuruluna sevk edilir. Ceza kuruluna sevk edilen oyuncu, teknik sorumlu, yönetici, takım ve diğer 

ilgililer KKÜSF Ceza Kurulu tarafından KKÜSF Ceza Yönetmeliği gerekliliği yürütülecek süreç 

tamamlanana kadar Futsal müsabakalarında yer alamaz.  

11- Müsabakalar öncesinde, esnasında veya sonrasında özellikle KTFF tarafından atanan hakemlere karşı 

sözlü veya fiziki eylemde bulunan oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililerin 

KKTC ÜSF Ceza Kurulu’na sevk edilmesinin yanı sıra; KTFF Lisanslı olmaları durumunda, KTFF 

Disiplin Kurulu’na sevk edilebilirler. KKÜSF Ceza Kurulu tarafından KKÜSF Ceza Yönetmeliği gereği 

yürütülecek süreç tamamlanana kadar Futsal müsabakalarında yer alamaz. 

12- Müsabakalar öncesinde, esnasında veya sonrasında; ırkçı davranış ve söylemlerde bulunan, küfür eden, 

kavga eden oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililerin KKTC ÜSF Ceza 

Kurulu’na sevk edilmesinin yanı sıra; KTFF Lisanslı olmaları durumunda, KTFF Disiplin Kurulu’na 

sevk edilebilirler. KKÜSF Ceza Kurulu tarafından KKÜSF Ceza Yönetmeliği gereği yürütülecek süreç 

tamamlanana kadar Futsal müsabakalarında yer alamaz. 
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