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KATILIM ŞARTLARI
Hastane içindeki tüm birimler turnuvaya katılabilirler.
Takımlar turnuvaya birim olarak katılacaklardır.
Kendi birimlerinde yeterli sayıda oyuncu bulamayan takımlar diğer birimlerden en
fazla 1 oyunca alabilirler
Takımlar kendileri tarafından belirlenen bir isimle turnuvaya katılacaklardır.Bu özel isim
temiz bir Türkçe yada yabancı kelime olabilir fakat siyasi bir mesaj içeren, laubali, küfürlü
vb. takım isimleri konamaz. Uygun bulunmayan isimler değiştirilir, aksi halde turnuvaya
alınmaz
Katılacak takımlar alacakları katılım formuna; takım ismi, oyuncu adı soyadı, takım
kaptanı iletişim bilgilerini yazacaklardır.
Katılım formundaki oyuncu listesi en az 9, en fazla 12 kişi ile sınırlıdır.
Takımlar öncelikle gruplar olarak sonra eleme olarak yapılacaktır.
Maçlar 500 evlerdeki halı sahada oynanacaktır.
Saha ücretlerini her takım kendisi sahaya ödeyecektir. Saha ücretinin ödenmesinden
Takım kaptanı sorumlu olacaktır.
Maçlar; hafta içi veya hafta sonu olarak oynanabilecektir. Takımlara maç günleri ve saatleri
en geç 2-3 gün önceden kaptanlara veya ulaşılamazsa takım içinden bir oyuncuya telefonla
veya mesajla bildirilir. Ayrıca web sitemizde de duyurulacaktır.
Takımlar bildirilen bu saatten enaz yarım saat önce hazır olmaları gerekir. Yalnızca
istisnai çok önemli mazeret; cenaze, kaza vb. halinde önceden haber verilen maçlar tehir
edilir.
Maç başlama saatini geçiren veya hiç gelmeyen takımlar 3-0 hükmen yenik sayılır.
Turnuvanın güvenli, huzurlu ve centilmence geçmesi için kayıtlara son durumu komite
verir.

OYUN KURALLARI
Maçlara; krampon, kolye, yüzük, saat, künye vb. tehlikeli gereç ve aksesuarla çıkılamaz.
Ayrıca pantolon, kazak, gömlek gibi giysilerle oynanamaz, normal spor kıyafetleri, halı saha
ayakkabısı veya lastik spor ayakkabısı ile oynanabilir ve kendine ait forması olmayan
takımlara maçtan önce numaralı yelek verilir.
Bir takım 1 kaleci, 7 oyuncu ile oyuna başlar ve 1 orta hakem yönetiminde maç oynanır.
Kaptanlar arasında kura atışı ile top ve alan seçilir, oynanacak topun seçimini hakem yapar.
Maçına eksik oyuncu ile gelen takım enaz 1 kaleci, 4 oyuncu ile oyuna başlayabilir, daha azı
halinde, maça hiç gelmemesinde ve geç gelmesinde hükmen yenik sayılır.
Halı sahaların konumu gereği taç ve ofsayt yoktur. Kalecilere geri pas kuralı geçerlidir.
Kaleciye bilerek pas atılması ve kaleci topu elle tutması veya eliyle çelmesi, tokatlaması
halinde ceza atışı gerektirir.
Bir maçta bir takımın toplam 3 oyuncu değiştirme hakkı olmakla beraber, çıkan oyuncu tekrar
oyuna giremez. Oyun içinde hakeme haber vermek kaydıyla oyuncu kaleye, kaleci oyuna,
formalarını değiştirerek geçebilir.
Faul, aut, entbol ve korner atışlarında baraj mesafesi kendi alanında 6 metre, rakip alanda 3
metredir.
Aut atışlarını kullanmak zorunludur. Direk yapılan aut atışında hiç kimseye değmeden kaleye
giren top gol sayılır.
Turnuvada sarı kart uygulaması sadece maç içinde geçerlidir. Sarı kartlar bir sonraki maça
aktarılmayacak olup, sadece o maç içinde geçerli olacaktır. Kırmızı kart cezaları ise çift
sarıdan veya oyun içinde ise 1 veya 2 maç ceza, centilmenlik dışı davranışlardan dolayı
görülen kırmızı kart cezalarını hakem raporlarına göre komite verecektir.
Maçtan önce maç listelerine yazılacak; adı-soyadı ve yelek-forma numaralarının aynı
oyuncuya ait olmasına dikkat edilecektir. Yanlış yazılması durumunda doğabilecek kart
cezaları, atılan goller vb. sonradan bariz değilse düzeltilmez.
Maç içinde hakemin verdiği kararlar kural hatası hariç maç sonunda değişmez. Hakemin
görmediği pozisyonlar saha dışında görüldüğünde hakeme iletilir fakat vereçeği karara
karışılmaz, takdir hakkı hakeme aittir. Ayrıca bir maçı yöneten hakemin sakatlanması,
yetersiz kalması veya kendinin maça devam etmek istememesi gibi hallerde organizasyon
komitesi hakemi maçın herhangi bir bölümünde değiştirmeye yetkilidir.

