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28/10/2022 

Sayı:0018-2022-2023 

 

Spor Müdürleri ve SKSD 

Başkanları, 

 

Konu: 21. Üniversite Spor Oyunları-Futbol hk.   

21. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilecek olan Futbol Müsabakaları ile ilgili bilgiler aşağıdaki 

gibidir.  

Lisans işlemlerinin online lisans sisteminden 1. TUR MAÇLARI oynayacak takımlar için en geç 4 Kasım 2022 

Cuma gününe kadar, DİĞER TAKIMLAR için ise en 10 Kasım 2022 gününe kadar tamamlanması rica olunur.  

Bilgilerinize sunulur. 

Müsabaka Tarihi: Fikstürde belirtilmektedir. 

Müsabaka Saati: Fikstürde belirtilmektedir 

Katılacak olan üniversiteler: DAÜ-GAÜ-GÜ-KAÜ-KSTÜ-LAÜ-ONBESKKÜ-RDÜ-UFÜ-UKÜ-YDÜ(Erkek)
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2022-2023 

21. ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI 

FUTBOL ERKEK FİKSTÜRÜ 

 
      

   RDÜ    

 KSTÜ    RDÜ   

      UKÜ     

 UKÜ   Maç No: 4     

 Maç No:1  16 Kasım 2022      

  LAÜ      

           UFÜ    

  UFÜ        Maç No:8 

21 Aralık 2022 

   

     Maç No: 5     

        

  YDÜ     

 GÜ    YDÜ    

     KAÜ      

 KAÜ     Maç No: 6      

 Maç No: 2 16 Kasım 2022         Maç No: 11  

  DAÜ   27 Aralık 2022  

 GAÜ    DAÜ   

    GAÜ         Maç No: 9 

  21 Aralık 2022 

  

 ONBEŞ KASIM   Maç No: 7     

 Maç No:3 16 Kasım 2022    

      

       

        

       

       Maç No: 10  

27 Aralık 2022 
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2022-2023 

21. ÜNİVERSİTE SPOR OYUNLARI 

FUTBOL ERKEK  

MAÇ PROGRAMI 

 

 

TARİH Maç 

No 

A TAKIM B TAKIM SAA

T 

YER 

9 Kasım 2022, Çarş. 1 KSTÜ UKÜ 12:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

9 Kasım 2022, Çarş. 2 GÜ KAÜ 14:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

9 Kasım 2022, Çarş. 3 GAÜ ONBEŞ KASIM 10:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

16 Kasım 2022, Çarş 4 RDÜ UKÜ 14:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

16 Kasım 2022, Çarş 6 YDÜ KAÜ 10:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

16 Kasım 2022, Çarş 7 DAÜ GAÜ 12:00 GÖÇMENKÖY SAHASI 

21 Aralık 2022, Çarş 8 RDÜ UFÜ 11:00 ORTAKÖY MUSTAFA 

ÖZKAYIM  STADI 

21 Aralık 2022, Çarş 9 YDÜ DAÜ 13:00 ORTAKÖY MUSTAFA 

ÖZKAYIM STADI 
27 Aralık 2022 Salı 10 

3.’lük 

Maç No: 8 

Kaybedeni 

Maç No: 9 

Kaybedeni 

13:30 ? 

27 Aralık 2022 Salı 11 

Final 

Maç No: 8 

Kazananı 

Maç No: 9 

Kazananı 

17:00 ATATÜRK STADYUMU 

 

NOT: KKÜSF Futbol Maçları tarihlerinde, saatlerinde ve yerlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. 
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2022-2023 FUTBOL MÜSABAKA TALİMATI 

 

 
Madde 1. Amaç ve Kapsam 

 

Bu talimat, Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 21. Üniversite Spor Oyunları kapsamında 

düzenlenecek olan Futbol müsabakalarına katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik sorumluların, 

oyuncuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları ve Futbol kapsamında oynanacak olan müsabakaların 

organizasyonlarına ilişkin usül ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

 

 
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar 
 

Bu talimat metninde geçen; 
 

FUTBOL:    Üniversitelerarası Futbolu 

KKÜSF:    Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu’nu  

KTFF:     Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu, 

Federasyon Temsilcisi:   KKÜSF adında görev yapan yetkiliyi,  

Federasyon Gözlemcisi:  KTFF adına görev yapan yetkiliyi, 

Tertip Komitesi:   Müsabakaları organize tertip eden komiteyi, 

Takım:     Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Futbol takımlarını, 

SKSDB:  Üniversiteler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlarını veya Spor Koordinatörleri 

MHK:     Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu  

Disiplin Kurulu:   KKÜSF Disiplin Kurulu’nu, 

Yarışma Talimatı:   KKÜSF Yarışma Talimatını  ifade eder. 

 

 

Madde 3. Katılım Koşulları ve Yaptırımlar 

 

1. Federasyonumuza sezonu başında mail yolu ile kayıt yaptıran takımlar; 

 

2. Bu Talimatın 10. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan oyunculardan oluşan Takım Listelerini 1. 

Hafta müsabakalarından 2 Hafta önce SKSDB tarafından imzalı liste ile federasyonumuz mail yolu ile 

bildirmeleri gerekmektedir. 
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3. KKÜSF’ye katılımı taahhüt ettikleri ve kuraya dahil oldukları halde ligden çekilme kararı alan takımlar, 

Disiplin Kurulu’na sevk edilir. 

 

 

 

 

Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar 
 

1. Müsabakaların oynanacağı sahalar KKÜSF tarafından tahsis edilir.  

 

2. Müsabakalar, KTFF’nin hakem desteği ile gerçekleştirilir.  

 

3. Federasyon temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını KKÜSF’ye göndermekle yükümlüdür.  

 

4. FUTBOL müsabakalarna ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlenmesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve 

saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda KKÜSF yetkilidir. 

 

5. Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar KKÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemler yapılır. 

 

 

Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar 
 

1. Müsabakalarda; FIFA Uluslararası Futbolu Oyun Kuralları uygulanır. 

 

2. Müsabakalarda, KKÜSF tarafından belirlenen toplar kullanılır. 
 

 

Madde 6. Müsabaka Sistemi 

 

1. KKÜSF, başvuruları kabul edilen takımlar arasından başvuru sayısına göre lig sistemini belirler. 

 

2. KKÜSF tarafından yapılacak kura çekimi ile takım sayısına bağlı olarak FUTBOL müsabakaları lig, eleme 

grubu veya Play-off müsabakaları gerçekleştirilir. Öngörülmeyen veya ihtiyaç duyulan durumlarda KKÜSF gerekli 

düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. 

 

3. Eleme Grubu müsabakaları olması durumunda; Grup maçlarını ilk 2 sırada bitiren takımlar arasında 

oynanacaktır. Eşleme aşağıdaki gibi olacaktır. 

2 Gruptan oluşan müsabakalarda; 3.’lük: G1 2.’si – G2 2.’si 

Final: G1 1.’si – G2 1.’si  
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4. Müsabakalarda galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan ve mağlubiyete 0 puan verilir. FUTBOL 

müsabakalarında hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, 

gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın beşten fazla attığı goller geçerli 

olarak kabul edilir. 

 

5. FUTBOL müsabakalarında puan ve averaj usulleri; 

 

a. Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumuna göre 

derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 

(üç), berabere kalan takımlara 1’er (birer), kaybeden takıma ise 0 (sıfır) puan verilir. 

 

6. “Müsabaka Talimatında” aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır: 

 

Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı 

olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır. 

 

a. Ayni puana sahip takım sayısı iki ise; 
 

I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.  
 

II. Kendi aralarındaki müsabakalardapuan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol 

averajına bakılır. 

 

III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına 

bakılır. 

 

IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

 

V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

 

VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir. 

 

 

b. Ayni puana sahip takım sayısı üç ve daha fazla ise; 

 
 

I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç 

belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki ve daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar 

bakılmaz.) 
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II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır. 

 

III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. Bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır. 

 

IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır. 

 

V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel cetveldeki 

averaja bakılır. 

 

VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır. 

 

VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. 

 

VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir. 
 

 

Madde 7. Eleme Usulü 

 

1. Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi belirlenen sisteme 

eleme usulü denir. 

 

2. KKÜSF, müsabakaların tek veya çift eleme usulü üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir 

sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir. 

 

 

Madde 8. Sahalar 

 

1. Futbol müsabakaları, KKÜSF tarafından uygunluğu tescil edilen sahalarda oynanır.  

 

2. Müsabakaların yapılacağı sahalar, Üniversiteler tarafından da önerilebilir ve KKÜSF’nin onayına 

sunulur. 

 

3. Sahalar, FİFA Futbolu Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır. 

 

4. Uluslararası müsabakalarda, FİFA Futbol Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması zorunludur. 

 

5. Müsabaka esnasında tribünde düdük bulundurmak ve çalmak yasaktır. 

 

 

Madde 9. Sahaya Girecek Kişiler 
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1. Takımların Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 45 dakika önce isim listesini imzalarlar ve KTFF 

tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere veya KKÜSF Yetkilisine teslim ederler. 

 

2. Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncuların yanı sıra 1 Antrenör, 1 Yardımcı Antrenör ve 

1 Sağlık Personeli (Sağlık Personeli olduğuna dair resmi belgesi olan) açık isimleri yazılmalıdır. 

 

Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu 

 

1. Müsabakalara katılacak sporcular KKÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında olmalıdırlar. 

 

2. Sporcular KKÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur. 

 

3. Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve KKÜSF Lisansına sahip olmalıdırlar. 

 

4. Bu maddede belirtilen durumlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve turnuvadan 

ihraç kararı vermeye KKÜSF yetkilidir. 

 

 

 

Madde 11. Disiplin Hükümleri 

 

1. Bu Talimata ve KKÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, 

takımlar ve diğer ilgililer hakkında KKÜSF Ceza Yönetmenliği hükümleri uygulanır. 

 

2. Olaylı müsabakaların raporları Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 24 saat içinde faks, e-mail, vb. 

iletişim araçlarıyla KKÜSF’ye gönderilir. 

 

3. 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 tarafından atanan hakem veya gözlemci tarafından rapor 

edilebilir. KTFF Disiplin Kuruluna Sevk edilebilir ve KTFF Disiplin Talimatına göre cezalandırılabilir. Verilen 

Cezalar KTFF tarafından organize edilen tüm liglerde geçerli olacaktır. 

 

4. Müsabakalar öncesinde, esnasında veya sonrasında; ırkçı davranış ve söylemlerde bulunan, küfür eden, 

kavga eden oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililerin KKÜSF Ceza Kurulu’na sevk 

edilmesinin yanı sıra; KTFF tarafından atanan hakem veya gözlemci tarafından rapor edilebilir. KTFF Disiplin 

Kuruluna Sevk edilebilir ve KTFF Disiplin Talimatına göre cezalandırılabilir. Verilen Cezalar KTFF tarafından 

organize edilen tüm liglerde geçerli olacaktır. 
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5. ÜSF müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, KK ÜSF Disiplin Kurulu’na sevki edilir. 

 

 

Madde 12. Takımların Renkleri ve Formalar 
 

1. Futbola katılan Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken 

yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

 

2. İki takımın forma rengi ayni olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan 

takım ev sahibi takım sayılır. 

 

3. Üniversiteler, forma sırt numaralarını 1-99 rakamları arasında futbolcu isimlerine göre belirler ve hangi 

futbolcunun kaç numarayı giyeceğini müsabakaların başlamasından önce yazılı olarak müsabaka hakemine 

verirler. 

 

4. Oyuncuların formalarındaki sırt numaraları Futbol oyun kurallarında belirtilen ebatlara uygun olmalıdır. 

 

5. Kalecilerin formaları diğer oyuncular ve hakemlerden bariz farklı renklerde olmak zorundadır.  

 

6. Takım kaptanının kollarından birinde 5 cm eninde ve formadan farklı renkte olan bant       bulunur. 

 

 

 

 

Madde 13. Kupa ve Madalyalar 
 

1. KKÜSF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ÜSF Playoff ve grup sonunda birinci ikinci ve üçüncü 

olan takıma kupa ve Madalya verilir. 

 

2. Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine KKTC ÜSF karar verir. 

 

3. Takımlar KKÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak 

zorundadırlar 

 

Madde 14. İtirazlar 

 

1. Futbol müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz KKTC ÜSF Yarışma Talimatına uygun yapılır. 

 

2. İtirazların dikkate alınması için, 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) tutarındaki itiraz ücretinin KKÜSF’ye 

verilmesi zorunludur. 
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Madde 15. Müsabaka Sonuçlarının Tescili 
 

1. Düzenlenen müsabakaların sonuçları, KKTC ÜSF tarafından tescil edilmeden geçerli  sayılmaz. 

 

Madde 16. Gözlemci ve Hakemler 
 

1. Müsabakalarda, KTFF tarafından atanan gözlemci ve hakem görev yapar. 
 

Madde 17. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar 

 

1. Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi KKTC ÜSF’ye 

aittir. 

 
 

Madde 17- Yürürlük  

 

1. Bu talimat, Üniversite Sporları Federasyonu’nun web sayfasında yayım yayım tarihinde yürürlüğe girer 
 

Madde 18- Yürütme 

 

1.  Bu Talimat hükümlerini Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı  yürütür. 
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	KTFF:     Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunu,
	Federasyon Temsilcisi:   KKÜSF adında görev yapan yetkiliyi,
	Federasyon Gözlemcisi:  KTFF adına görev yapan yetkiliyi,
	Tertip Komitesi:   Müsabakaları organize tertip eden komiteyi,
	Takım:     Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Futbol takımlarını,
	SKSDB:  Üniversiteler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlarını veya Spor Koordinatörleri
	MHK:     Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu
	Disiplin Kurulu:   KKÜSF Disiplin Kurulu’nu,
	Yarışma Talimatı:   KKÜSF Yarışma Talimatını  ifade eder.
	Madde 3. Katılım Koşulları ve Yaptırımlar
	1. Federasyonumuza sezonu başında mail yolu ile kayıt yaptıran takımlar;
	2. Bu Talimatın 10. Maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan oyunculardan oluşan Takım Listelerini 1. Hafta müsabakalarından 2 Hafta önce SKSDB tarafından imzalı liste ile federasyonumuz mail yolu ile bildirmeleri gerekmektedir.
	3. KKÜSF’ye katılımı taahhüt ettikleri ve kuraya dahil oldukları halde ligden çekilme kararı alan takımlar, Disiplin Kurulu’na sevk edilir.
	Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar
	1. Müsabakaların oynanacağı sahalar KKÜSF tarafından tahsis edilir.
	2. Müsabakalar, KTFF’nin hakem desteği ile gerçekleştirilir.
	3. Federasyon temsilcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını KKÜSF’ye göndermekle yükümlüdür.
	4. FUTBOL müsabakalarna ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlenmesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda KKÜSF yetkilidir.
	5. Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar KKÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemler yapılır.
	Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar
	1. Müsabakalarda; FIFA Uluslararası Futbolu Oyun Kuralları uygulanır.
	2. Müsabakalarda, KKÜSF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
	Madde 6. Müsabaka Sistemi
	1. KKÜSF, başvuruları kabul edilen takımlar arasından başvuru sayısına göre lig sistemini belirler.
	2. KKÜSF tarafından yapılacak kura çekimi ile takım sayısına bağlı olarak FUTBOL müsabakaları lig, eleme grubu veya Play-off müsabakaları gerçekleştirilir. Öngörülmeyen veya ihtiyaç duyulan durumlarda KKÜSF gerekli düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
	3. Eleme Grubu müsabakaları olması durumunda; Grup maçlarını ilk 2 sırada bitiren takımlar arasında oynanacaktır. Eşleme aşağıdaki gibi olacaktır.
	2 Gruptan oluşan müsabakalarda; 3.’lük: G1 2.’si – G2 2.’si
	Final: G1 1.’si – G2 1.’si
	4. Müsabakalarda galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan ve mağlubiyete 0 puan verilir. FUTBOL müsabakalarında hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul...
	5. FUTBOL müsabakalarında puan ve averaj usulleri;
	a. Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan durumuna göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), berabere kalan takımlara 1’er ...
	6. “Müsabaka Talimatında” aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:
	Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla kazanan takım birinci, ondan sonra gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
	a. Ayni puana sahip takım sayısı iki ise;
	I. Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır.
	II. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki müsabakalardaki gol averajına bakılır.
	III. Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
	IV. Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
	V. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
	VI. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
	b. Ayni puana sahip takım sayısı üç ve daha fazla ise;
	I. Bu takımların birbirleriyle oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki ve daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
	II. Önce bu puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır.
	III. Puan cetvelinde puan eşitliği varsa I. Bentte belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır.
	IV. Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
	V. Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel cetveldeki averaja bakılır.
	VI. Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
	VII. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır.
	VIII. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
	Madde 7. Eleme Usulü
	1. Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi belirlenen sisteme eleme usulü denir.
	2. KKÜSF, müsabakaların tek veya çift eleme usulü üzerinden oynanmasına karar vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
	Madde 8. Sahalar
	1. Futbol müsabakaları, KKÜSF tarafından uygunluğu tescil edilen sahalarda oynanır.
	2. Müsabakaların yapılacağı sahalar, Üniversiteler tarafından da önerilebilir ve KKÜSF’nin onayına sunulur.
	3. Sahalar, FİFA Futbolu Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
	4. Uluslararası müsabakalarda, FİFA Futbol Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması zorunludur.
	5. Müsabaka esnasında tribünde düdük bulundurmak ve çalmak yasaktır.
	Madde 9. Sahaya Girecek Kişiler
	1. Takımların Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 45 dakika önce isim listesini imzalarlar ve KTFF tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek hakemlere veya KKÜSF Yetkilisine teslim ederler.
	2. Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncuların yanı sıra 1 Antrenör, 1 Yardımcı Antrenör ve 1 Sağlık Personeli (Sağlık Personeli olduğuna dair resmi belgesi olan) açık isimleri yazılmalıdır.
	Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu
	1. Müsabakalara katılacak sporcular KKÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında olmalıdırlar.
	2. Sporcular KKÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
	3. Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve KKÜSF Lisansına sahip olmalıdırlar.
	4. Bu maddede belirtilen durumlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet ve turnuvadan ihraç kararı vermeye KKÜSF yetkilidir.
	Madde 11. Disiplin Hükümleri
	1. Bu Talimata ve KKÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında KKÜSF Ceza Yönetmenliği hükümleri uygulanır.
	2. Olaylı müsabakaların raporları Federasyon Temsilcisi tarafından toplanarak 24 saat içinde faks, e-mail, vb. iletişim araçlarıyla KKÜSF’ye gönderilir.
	3. 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 ya...
	4. Müsabakalar öncesinde, esnasında veya sonrasında; ırkçı davranış ve söylemlerde bulunan, küfür eden, kavga eden oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililerin KKÜSF Ceza Kurulu’na sevk edilmesinin yanı sıra; KTFF tarafında...
	5. ÜSF müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, KK ÜSF Disiplin Kurulu’na sevki edilir.
	Madde 12. Takımların Renkleri ve Formalar
	1. Futbola katılan Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur.
	2. İki takımın forma rengi ayni olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.
	3. Üniversiteler, forma sırt numaralarını 1-99 rakamları arasında futbolcu isimlerine göre belirler ve hangi futbolcunun kaç numarayı giyeceğini müsabakaların başlamasından önce yazılı olarak müsabaka hakemine verirler.
	4. Oyuncuların formalarındaki sırt numaraları Futbol oyun kurallarında belirtilen ebatlara uygun olmalıdır.
	5. Kalecilerin formaları diğer oyuncular ve hakemlerden bariz farklı renklerde olmak zorundadır.
	6. Takım kaptanının kollarından birinde 5 cm eninde ve formadan farklı renkte olan bant       bulunur.
	Madde 13. Kupa ve Madalyalar
	1. KKÜSF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde ÜSF Playoff ve grup sonunda birinci ikinci ve üçüncü olan takıma kupa ve Madalya verilir.
	2. Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine KKTC ÜSF karar verir.
	3. Takımlar KKÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar
	Madde 14. İtirazlar
	1. Futbol müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz KKTC ÜSF Yarışma Talimatına uygun yapılır.
	2. İtirazların dikkate alınması için, 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) tutarındaki itiraz ücretinin KKÜSF’ye verilmesi zorunludur.
	Madde 15. Müsabaka Sonuçlarının Tescili
	1. Düzenlenen müsabakaların sonuçları, KKTC ÜSF tarafından tescil edilmeden geçerli  sayılmaz.
	Madde 16. Gözlemci ve Hakemler
	1. Müsabakalarda, KTFF tarafından atanan gözlemci ve hakem görev yapar.
	Madde 17. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar
	1. Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi KKTC ÜSF’ye aittir.
	Madde 17- Yürürlük
	1. Bu talimat, Üniversite Sporları Federasyonu’nun web sayfasında yayım yayım tarihinde yürürlüğe girer
	Madde 18- Yürütme
	1.  Bu Talimat hükümlerini Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı  yürütür.

