
 

 2015 İstanbul U-13 Kızlar Ligi Genel Esasları 

• Müsabakalarda, 01.01.2002 ile 31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş lisanslı 

futbolcular oynayabilecektir. 

• Müsabakalar 8 kişilik takımlar arasında, 30’ar dakikalık iki devre halinde 

oynanacaktır.  

o Maç listesinde 14 oyuncu bulunabilir.  

o Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 5 (beş) kişiden az bir 

kadro ile çıkılması ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın 

sahadaki futbolcu sayısının 3 (üç) kişiye inmesi halinde bu takım hükmen 

mağlup sayılır.  

o Takımlar sınırsız değişiklik hakkına sahip olacaktır. Çıkan oyuncu tekrar 

oyuna giremez. 

o Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanacaktır. 

• Futbol sahalarının yarısı kullanılacak olup; kalelerin 5x2 m. büyüklüğünde olması 

zorunludur. 

• Müsabakalarda tek hakem görev yapacaktır. 

• Müsabakalar iki grup halinde tek devreli lig sistemine göre oynanacaktır. 

o Grup maçlarında kazanan takıma (3), kaybedene (0) puan verilecektir. 

Beraberlik halinde iki takım da (1) puan alacaktır. 

o Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çapraz eşleşerek yarı final 

oynayacaktır.  

o Yarı finalde galip gelen takımlar lig şampiyonunu belirlemek için final 

müsabakası oynayacaktır. Yarı finalde mağlup olan takımlar ise 3.-4.’lük 

müsabakası yapacaktır. 

o Gruplarda puan eşitliği halinde önce eşit puanlı takımların aralarındaki 

maçlardaki puan ve ardından gol averajı değerlendirilir. Eğer eşitlik devam 

ediyorsa genel gol averajına bakılmaksızın, baraj maçı oynanarak sıralama 

belirlenir. 

o Eleme maçlarında, normal sürede eşitlik halinde doğrudan seri penaltı 

atışlarına geçilerek kazanan takım belirlenir. 

• Kulüpler, 1 kaleci 7 oyuncu ve en az 5 yedek oyuncudan oluşan 13 kişilik takım 

kadrolarını ASKF başkanlığına, ildeki müsabakaların başlamasından 2 hafta 

öncesine kadar imzalı ve mühürlü olarak teslim etmeleri gerekmektedir. 

o Lig sürerken takım kadrolarına eklemeler ASKF başkanlığına verilecek 

dilekçe ile yapılabilir. 



• Müsabakalara katılacak takımlarda en az “TFF Grassroots C” veya dengi lisansa 

sahip bir teknik adamın yer alması ve bu kişinin müsabakalarda takımın başında 

görev alması zorunludur. 

• Kadın teknik adama sahip olmayan takımlarda saha giriş kartına sahip bir kadın 

yöneticinin bulunması ve bu kişinin müsabakalarda saha içinde yer alması 

zorunludur. 

• Organizasyon ile ilgili disiplin kararı gerektiren durumlarda karar yetkisi İl Disiplin 

Kurulları’ndadır. Karara karşı Futbol Disiplin Talimatı’nın 87. maddesi uyarınca 

Amatör Futbol Disiplin Kurulları’na başvurulabilir. 

• Müsabakalarda sarı kart takibi yapılmayacaktır. U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları 

kapsamında İl Disiplin Kurulları tarafından verilen cezalar ile kırmızı kart cezaları, 

yalnızca U-13 kategorisinde infaz edilecektir. U-13 Kızlar Yerel Şampiyonaları 

müsabakaları sonunda infazı tamamlanmayan kırmızı kart, müsabakadan men ve 

soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezaları, oyuncu uygunluğunun 

bulunduğu diğer kategorilerde infaz edilebilir. 

• U13 liginde yer almak Büyükler Kategorisinde Liglere katılmayı planlayan 

takımların altyapı yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 2015-16 sezonunda liglerde 

mücadele edecek takımlar Yıldız ve Genç kategorilerinden de en az birinde katılım 

göstermek zorundadır. 


