TÜMSO TÜRKİYE KUPASI TALİMATI
(MASTER & VETERAN)
A. TÜMSO TÜRKİYE KUPASI YERİ VE KATILIM ŞARTLARI
1. Tümso Türkiye Kupası 25-29 Nisan 2018 tarihleri arasında, Antalya/Manavgat, Side’de,
Starlight Resort Hotel’de gerçekleştirilecektir.
2. Takımlar otele en geç 25 Nisan Çarşamba günü , saat 12:00 ‘de giriş yapmak zorundadır.
3. Organizasyona katılacak takım oyuncuları konaklamalarını 1 kişilik, 2 kişilik veya 3 kişilik odalarda
gerçekleştirebilirler.
4. Oda Ücretleri:
a. 1 Kişilik oda ücreti: 260 TL
b. 2 Kişilik oda ücreti (Kişi başı): 170 TL
c. 3 Kişilik oda ücreti (Kişi başı): 160 TL
d. (0-12 yaş)1. Çocuk ücretsiz,2. çocuk %50 ücretlendirilir.
e. Organizasyonumuz alkolsüz her şey dahil programa göre ücretlendirilmiştir.
5. Konaklama yapacak oyuncular, Organizasyon gününe göre ( 4 gün)’lük toplam ücret öderler.
6. Grup maçlarının bitimine kadar takımlar otele oyuncu çağırabilir (otelin müsaitliğine göre), gelen
oyuncu, katıldığı günden itibaren ödemesini gerçekleştirir.
7. Otelde konaklama yapmayan oyuncu organizasyon karşılaşmalarında yer alamaz.
8. Organizasyona katılacak takımlar, 16 Mart Cuma gününe kadar 2.000 TL ön kapora ücretini
ödedikten sonra , Katılım Listesi Formunu eksiksiz doldurarak 30 Mart Cuma gününe kadar
0542 265 92 29 numaralı WhatsApp hattından göndermeleri gerekmektedir.

B. GRUPLARIN ve FİKSTÜRÜN BELİRLENMESİ
1. Tümso Türkiye Kupası 16 takımın katılımı ile gerçekleşecektir.
2. Fikstür ,25 Nisan Çarşamba günü , saat 13:00 ‘de çekilecektir.

C.TAKIM ve OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Karşılaşmalarda ay ve güne bakılmaksızın 1980 doğumlu (38 Yaş) ve üzeri oyuncular yer alabilir.
Kaleciler 1983 doğumlu (35 Yaş) ve üzeri olabilir.
Oyuncular tekmelik takmak zorundadır.
Yabancı uyruklu oyuncular oynayabilir.
Profesyonel ve amatör lisanslı oyuncular oynayabilir.
Her takım 1 koyu, 1 açık renk forma ,şort ,konç bulundurmak zorundadır.
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D.MÜSABAKA KURALLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Takımlar maç saatinden 30 dakika önce sahada bulunmak zorundadır.
Esame listeleri takım yöneticilerince hazırlanıp, saha görevlisine karşılaşma öncesinde teslim edilir.
Müsabakalar 30’ar dakikadan 2 devre, toplam 60 dakika oynanır.
Devre arasında 5 dakikalık mola verilir.
Karşılaşmalar 1 orta, 2 yan hakem tarafından yönetilir.
Esame Listesinde 11 as, 9 yedek olmak üzere en fazla 20 oyuncu bulunabilir.
Takımlar 9 oyuncuyu da değiştirme hakkına sahiptir.
Çıkan oyuncu tekrar oyuna giremez.
1980’den küçük Kaleciler (1981-1982-1983....) kendi mevkii dışında oynayamaz.
Karşılaşmalarda rakip takımla ilgili usulsüzlük itirazları maçın bitiminde esame listesindeki itiraz
bölümüne yazılarak inceleme talebinde bulunulur.
11. Takımların itiraz etme hakkı maç bitiminden itibaren 1 saattir.

C. EŞİTLİK DURUMLARI
1. Aynı Puana Sahip Takım Sayısı 2 (iki) ise:
a) Önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları müsabakadaki puan üstünlüğüne bakılır,
b) Kendi aralarındaki müsabaka beraberlik durumunda ise genel puantajdaki gol averajına
bakılır.
c) Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
d) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım
üstün sayılır.
e) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili
takımlar arasında yapılacak penaltı atışları sonucunda üstün gelen takım bir üst tura
çıkmaya hak kazanır.
2. Aynı Puana Sahip Takım Sayısı 3 (üç) ise:
a) Aralarındaki müsabakalardaki öncelikle puan sıralaması, sonrasında gol averajına bakılır.
b) Eşitliğin aynı olması durumunda, takımlar arasında kura ile belirlenecek sırayla direkt
penaltı atışlarıyla sıralama belirlenir.
c) Üç takım arasında kura ile iki takım belirlenip penaltı atışları yapılır.
d) Tur atlayan takımla ilk kura dışında kalan takım arasında penaltı atışı yapılıp ilk sırayı alacak
takım belirlenir.
e) Son penaltı atışlarını kazanan takım 1. (birinci), kaybeden takım 2. (ikinci) ilk penaltı
atışlarında kaybeden takım ise 3. (üçüncü) olur.
3. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final maçının berabere bitmesi durumunda, uzatmaya gidilmeden 5 penaltı
üzerinden galip belirlenir. Eşitliğin bozulmaması durumunda sıralı penaltı atışlarına geçilir eşitliği
bozup öne geçen takım galip sayılır.
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D. ÖDÜLLER
1. KATILIM PLAKETLERİ: Tümso Türkiye Kupasına katılan tüm takımlara plaket verilir.
2. ŞAMPİYONLUK KUPASI: Şampiyon olan takıma; Şampiyonluk Kupası, tüm oyuncularına şampiyona
için özel hazırlanan şampiyonluk madalyası verilir.
3. İKİNCİLİK KUPASI: İkinci olan takıma; ikincilik kupası ve tüm oyunculara şampiyona için özel
hazırlanan ikincilik madalyası verilir.
4. ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI: Üçüncü gelen takıma; Üçüncülük kupası ve tüm oyunculara özel hazırlanan
üçüncülük madalyası verilir.
5. CENTİLMENLİK KUPASI: Karşılaşmalarda en az kart gören takıma verilir. Kartlardaki eşitlik durumunda
kura ile belirlenen takım kupayı almaya hak kazanır.(Kupa grup maçlarındaki kartlara göre
belirlenir.)
6. EN İYİ TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ: Şampiyon olan takımın teknik direktörüne veya yetkilisine verilir.
7. GOL KRALIĞI ÖDÜLÜ: Final maçının bitimine kadar şampiyonada en fazla gol atan takım oyuncu veya
oyuncularına verilir.

E. DİSİPLİN KURULU
1. Tümso Türkiye Kupası Disiplin Kurulu, Tümso Disiplin Kurulu Başkanı ve 2 yardımcısı ile oluşturulur.
2. Müsabakalarda verilen kartların cezaları disiplin kurulu tarafından değerlendirilerek gerekli ceza
verilir.

F. CEZAİ ŞARTLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Müsabakalarda görülen sarı kartlar bir sonraki maça etki etmez.
Aynı müsabakada görülen iki sarı kart cezası kırmızı ile cezalandırılır ,bir sonraki maça etki etmez.
Direk gösterilen kırmızı kart,1 maç ceza ile cezalandırılır.
Kırmızı kartlara olan şiddetli itirazlar veya kavga , küfür gibi durumlarda hakem raporuna bakılarak 1
den fazla müsabakadan men cezası verilebilir.
Cezası devam eden oyuncuyu oynatan takım 3-0 hükmen mağlup sayılır.
Kaçak veya yaşı tutmayan oyuncu oynatıldığının tespit edilmesi durumunda eylemi gerçekleştiren
takım 3-0 hükmen mağlup sayılır. Kural ihlalini her iki takımın yapması durumunda karşılaşma
sonucuna bakılmaksızın iki takımada puan verilmez.
Maçın oynanmasını 15 dakika geciktiren takım 3-0 hükmen mağlup sayılır.
Hakeme karşı fiili saldırı yapılması durumunda, ilgili oyuncu veya oyuncular Disiplin kurulu kararı ile
Kupa’dan men edilebilir.
Otelde konaklamayan oyuncu oynatılması durumunda eylemi gerçekleştiren takım 3-0 hükmen
mağlup sayılır.
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