	                         	İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMLER ARASI HALI SAHA TURNUVASI OYUN KURALLARI VE ŞARTLARI
Kafile isim listesine en fazla 10 oyuncu yazılabilir.
Sahaya çıkacak takım biri kaleci olmak üzere 7 kişiden oluşur.
Sahaya en az 5 kişi çıkarılabilir.
Maç başlamadan önce takım listesi hakeme verilmelidir. İsmi önceden verilmeyen oyuncular oynayamaz.
Müsabakalar 20 şer dakikadan iki devre halinde oynanır. Devre arası 5 dakikadır.
Halı sahada taç kuralı uygulanmaz. Oyuncu değişikliği hakkı 3 kişidir ve çıkan oyuncu bir daha oyuna giremez.
Her oyuncu sadece bir takım listesinde yer alabilir.
Müsabakalarda tekmelik kullanılması önerilir.
Müsabakalarda halı saha kullanımına uygun(krampon) veya halı saha ayakkabısı giyilmesi zorunludur.
Saha içi ve dışında olay çıkaran oyuncu ve takımlar turnuvadan ihraç edilir.
Hakeme, takım arkadaşlarına ve rakibe küfür-hakaret etmek kırmızı kartla cezalandırılır.
Oyun kurallarına uymayan, taşkınlık yapan, centilmenlik kuralları dışında davranan, hakeme, arkadaşına veya rakibine fiili müdahalede bulunan veya teşebbüs eden öğrenciler gerekli görüldüğü takdirde Üniversite Disiplin Kuruluna Sevk edilir.
Futbol oyun kuralları geçerlidir.
Oyuncular spor kıyafetlerini (forma, ayakkabı, tekmelik vb.) kendileri temin eder.
Takım kafile listesinde bulunmayan oyuncu (kaçak oyuncu) oynatıldığı tespit edildiğinde oynatan takım ihraç edilir.
Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak maç tarihleri değişebilir.
	Maçların berabere bitmesi durumunda 3 penaltı üzerinden galip takım belirlenecektir. Eşitlik bozulmadığı takdirde seri penaltı atışlarına geçilecektir.
	Müsabakalar Karabağlar Belediyesi halı sahasında (Şht. Kara Pilot Üst Tğm. Gürcan Ulucan Spor Tesisi) gerçekleştirilecektir.
Müsabakalar hafta içi, 16.00 – 19.30 saatleri arasında yapılacaktır.
	Halı saha turnuva başvuruları en son 31.10.2019 tarihine kadar kabul edilecektir.
	Turnuva Maç tarihi ve saati üniversitemiz resmi internet sayfasından duyurulacaktır. Bu duyuru kesin bildiri niteliğinde olup ikinci bir bildirim yapılmayacaktır, takımlar maç programlarını buradan öğrenmekle yükümlüdür.
Takımların maç saatinden önce sahada hazır bulunmaları gerekmektedir. Sahada olmamaları durumunda en fazla 10 dk. beklenecektir, aksi durumda gelmeyen taraf hükmen 3-0 yenilmiş olarak kabul edilecektir.   
Not: Turnuva, Üniversitemiz bölümleri arasında olacaktır (öğrenciler sadece kendi bölümlerinde oynaya bilirler). Bölümleri temsilen birden fazla takımla katılım olabilir. Müsabaka öncesi öğrenci kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
İletişim: 0 232 260 1001 - 172 

