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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü
Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi

FUTBOL AÇIKLAMALAR
1- Müsabakalar, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri
Koordinasyon Amirliğince öngörülen hükümlere, Uluslararası Kurallara, Yarışma
Talimatlarına ve KKTC Futbol Federasyonu (Amatör Futbol Müsabakaları) Yönetmeliklerine,
“Okul Futbolu Temel İlkeleri” ve “Okul Futbolu Etik Tüzüğü” ne uygun olarak
yapılacaktır.
2- Ġlköğretim Kurumları Küçükler kategorisi erkek öğrenciler arasında, Yıldızlar ve Gençler
kategorisi kız ve erkek takımları arasında oynanacaktır.
3- Kategori yaş grupları:
Küçük Kız/Erkek

: 2005-2006 doğumlular

Yıldız Kız/Erkek

: 2002-2003-2004 doğumlular

Genç Kız/Erkek

: 1998-1999-2000-2001 doğumlular

4- Küçükler kategorisinde en fazla 12 (oniki) sporcu, 1 idareci, 1 çalıştırıcı yada 2

çalıştırıcı,
5- Yıldızlar kategorisinde kız ve erkeklerde en fazla 16 (onaltı), sporcu, 1 idareci, 2
çalıştırıcı yada 3 çalıştırıcı,
6- Gençler kategorisinde ise en fazla 18 (onsekiz) sporcu, 1 idareci, 2 çalıştırıcı yada 3
çalıştırıcı.
7- Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği, branş

açıklamalarını ve yarışmalara dair diğer hususları değiştirmede yetkilidir.
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8- Sporcular müsabakalar süresince aynı forma numarasıyla oynayacaklardır.
9- Forma ve lisans numaralı isim listesi okul Müdürlüklerince onaylı olarak Milli Günler, Okul
Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliğine gönderilecektir. Herhangi bir neden
veya sakatlık durumunda kadro dışı bırakılan öğrencilerin yerine alınan yeni öğrenci veya
öğrenciler karşılaşmalardan önce ilgili daire müdürlüklerine yazılı olarak bildirilecektir.
10- Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre yapılacaktır. Müsabakalarda galip takımlara

3 (üç), berabere kalan takımlara 1 (bir), mağlup takımlara 0 (sıfır) puan verilir.
Hükmen galibiyetlerde müsabaka 3-0 tescil edilir. Eğer müsabaka yarıda kalmışsa,
hükmen mağlup olan takımın attığı goller geçerli sayılmaz. Hükmen kazanan takıma 3
(üç) puan (3-0), maçı hükmen kaybeden takıma 0 (sıfır) puan verilir. Hükmen yenik
sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez.
11- Küçükler kategorisi yarışmalarında müsabakanın beraberlikle sonuçlanması halinde;

uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına geçilecektir. Küçüklerde 3’er penaltı
atışı yapılır.
12- Yıldızlar kategorisi yarışmalarında gurup ve çeyrek elemelerinde müsabaka
beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına
geçilecektir. Yıldızlarda 5’er penaltı atışı yapılır.
13- Gençler kategorisi yarışmalarında gurup ve çeyrek elemelerinde müsabakanın

beraberlikle sonuçlanması halinde; uzatma yapılmayacak doğrudan penaltı atışlarına
geçilecektir. Gençlerde 5’er penaltı atışı yapılır.
14- Yıldız ve Gençler kategorisinde, Yarıfinal ve Final müsabakalarında eşitlik

bozulmaması halinde 2x5 toplam 10 dakikalık uzatma periyodu oynanır. Eşitlik
bozulmadığı takdirde 5’er penaltı atışına geçilir, yine eşitlik bozulmazsa eşitlik
bozulana kadar 1’er seri penaltı atışı kullanılır ve galip belirlenir.
15- Penaltı atışlarına, sonuç alınıncaya kadar devam edilir. Penaltı atışları, oyunun

sonunda oyunda kalan sporcular tarafından kullanılacaktır. Yedek oyuncular penaltı
atışı kullanamaz. Beraberlik sonucunda sıralama için yapılan penaltı atışındaki goller
averaja dâhil edilmez. Oyundan çıkan asil oyuncunun/oyuncuların veya oyuna dâhil
olmayan yedek oyuncunun/oyuncuların penaltı atışını kullanması durumunda, atışı
kullanan takım penaltı atışlarını kaybetmiş sayılır. Takım sorumlusu penaltı atışı
yapacak oyuncuları ve devam durumunda penaltı atışını kullanacak oyuncuları numara
sırası ile yazarak, Tertip Komitesine vermek zorundadır. Penaltı atışları sıralama için
yapılır. Penaltı atışlarında galip gelen takım üstte yer alır.
16- Okul takım çalıştırıcısının, beden eğitimi öğretmeni değil ise 2015-2016 yılı vizeli

futbol antrenörlüğü belgesine sahip olması, sabıka kaydının olmaması ve futbol
müsabakalarından hak mahrumiyeti cezası almamış olması gerekmektedir.

17- Çalıştırıcı ve antrenörlerce;Grup,yarı final ve final yarışmalarına katılacak takım

sporcularına ait ‘’Müsabaka Tutanağı Listelerinin’’ her yarışma için ayrı ayrı olacak
şekilde portal üzerinden çıkarılması ve yarışmada görevli hakeme ibraz edilmesi
zorunludur.
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18- Tek devreli lig usulüne göre yapılan futbol müsabakalarında;

Tek devreli lig usulüne göre yapılan futsal müsabakalarında;
19- 2 (iki) takımın puanlarının eşitliği durumunda; a) Ġki takım arasındaki müsabaka

berabere bitmemiş ise öncelikle bu iki takımın kendi aralarında oynadığı
müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır. b) Ġki takım arasındaki müsabaka berabere
bitmiş ise grup maçlarında penaltı atışlarını kazanan takım üstte yer alır.
20- 3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda; a) Bu takımların
birbirleriyle 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) Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise
takımlar kura ile derecelendirilir. (Takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır ve bir
kabın içine konularak tertip komitesi başkanı tarafından kura çekilir.)

FUTBOL KÜÇÜKLER KATEGORİSİ OYUN KURALLARI
Kural 1 Oyun Alanı:
60–70 metre uzunluğunda, 40–50 metre genişliğinde olan sahalarda yarışmalar
düzenlenebilecektir. Saha ölçülerine Milli Günler, okul Sporları ve Kol Etkinlikleri
Koordinasyon Amirliği karar verecektir. Çim saha tercih edilecek, çim saha bulunmaması
halinde aynı ölçülerde suni çim sahada yarışmalar yapılacaktır.
Kural 2 Top: 4 numara futbol topu kullanılacaktır.
Kural 3 Kadro, Oyuncu ve Oyuncu Değişikliği Sayısı:
*Yarışmalarda takımlar en fazla 12 sporcudan oluşacaktır. Oyun içerisinde takımlar, 8
kişiden oluşacaktır. (7 sporcu 1 kaleci) Diğer 4 sporcu yedek, (bunlardan birisi kaleci)
olacaktır.
*3 oyuncusu kırmızı kart gören takım hükmen mağlup sayılır.
*Yarışmalarda, bir takım yarışma süresince yedek oyuncularının tamamını değiştirebilecektir.
Oyuncu Değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem kontrolünde
yapılacaktır. Antrenör tarafından oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir.
Kural 4 Oyuncu Giysi ve Gereçleri:
Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol ayakkabısı.
Kural 5 Hakemler
Yarışmalar 1 (bir) hakem tarafından yönetilecektir.
Kural 6 Oyun Süresi:
Yarışmalar 2x15 ’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacaktır. Devre arası dinlenme süresi 5
dakikadır.
Kural 7 Kale Ölçüleri
Yarışmalarda; kaleler 2x5 metre olacaktır. Ġl Okul Sporları Organizasyonu Tertip Komitesi il
birinciliği yarışmalarında 2x5 metre kalelerin kullanılmasına özen göstereceklerdir.
Kural 8 Ofsayt
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Ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.
Kural 9 Serbest Atış
Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az 6,25 metre uzakta duracaklardır.
Kural 10
Kalecinin Topu Kullanması, Kale Vuruşu ve Geri Pas: Kale vuruşu penaltı noktasının
sağından veya solundan atılacaktır. Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca
yarışmalarda uygulanan geri pas ile ilgili kurallar geçerli olacaktır.
Kural 11 Kart Cezaları
KKTC Futbol Federasyonu tarafından yarışmalarda uygulanan sarı ve kırmızı kart uygulaması
geçerli olacaktır.
Kural 12 Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 13 Lisans Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı

Yıldız Kız / Erkek Futbol Oyun Kuralları
Kural 1. Oyun Alanı
60-70 metre uzunluğunda 40-50 metre genişliğinde veya nizami futbol sahasının ½ alanı
Kural 2. Top Top No: 4 numara
Kural 3. Kadro, Oyuncu ve Oyuncu Değişikliği Sayısı
Kadro: En fazla 16 kişi en az 12 kişiden oluşur. 8’e 8 (7 oyuncu 1kaleci ),6 değişiklik hakkı
Yıldız Erkeklerde oyuncuların en az 3’inin 2002 yılı doğumlu öğrenci olması zorunludur. Bu 3.
Kuralı uygulamayan takım(lar) hükmen mağlup sayılır.
3 Oyuncu kırmızı kart gören takım hükmen mağlup sayılır.
Kural 4. Oyuncu Giysi ve Gereçleri
Forma(kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol ayakkabısı.
Kural 5. Hakemler (Eğitici ve Yardım Edici)
Tek Hakem.
Kural 6. Oyunun Süresi
Yıldız Erkek 20 dakikalık iki devre. Devre arası 10 dakikadır.
Yıldız Kız 15 dakikalık iki devre. Devre arası 10 dakikadır.
Kural 7. Ceza Alanı
Ceza Alanı: 12x29 metre, Penaltı: 9 metre, Baraj Mesafesi: 7 metre
Kural 8. Kale Ölçüleri
2x5 metre
Kural 9. Ofsayt
Uygulanır.
Kural 10. Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 11. Lisans
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Takım Listesi-Öğrenci Sporcu Lisansı

FUTBOL GENÇ KIZ / ERKEK OYUN KURALLARI
Kural 1 Oyun Alanı:
Nizami futbol sahası
Kural 2 Top:
Nizami futbol topu
Kural 3 Kadro, Oyuncu ve Oyuncu Değişikliği Sayısı:
Kadro en fazla 18 sporcu öğrenciden oluşacaktır. Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en
çok 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında yapılır, değişiklik hakkı en çok 5 sporcu öğrenci.
Kural 4 Oyuncu Giysi ve Gereçleri:
Forma (kaleci farklı renk giysi giyer), çorap, şort, tekmelik, futbol ayakkabısı.
Kural 5 Hakemler
Her maç, normal oyun kurallarına göre yönetilecek.(1 Orta ve 2 Yan Hakem)
Kural 6 Oyun Süresi:
Müsabakalar 35’er dakikalık iki eşit devreden oluşur. Devre arası ise 10 dakikadır.
Kural 7 Ceza Alanı
Nizami ceza sahası ölçüleri
Kural 8 Kale Ölçüleri
Nizami kale ölçüleri
Kural 9 Ofsayt
Uygulanır.
Kural 10 Tesis
Çim veya suni çim saha
Kural 11 Lisans
Takım Listesi, Öğrenci Sporcu Lisansı
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