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KURALLAR VE ÖZEL ŞARTLAR
 Öğrenci ve Personelimiz SAÜ ailesine yakışır davranışlar sergilemek zorundadır.
 Öğrenci müsabakaları Salı ve Perşembe günleri 1200 den sonra oynatılacaktır.
 Personel müsabakaları Pazartesi ve Çarşamba günleri 1800 den sonra oynatılacaktır.
 Takımlar Müsabakalara kaleci dâhil 7 (yedi) kişi çıkabilir.
 En az 6 kişi ile oyuna başlayabilir, kaleci dâhil 3 kişi ile oyun sürdürebilir.
 Takımların 6+1 oyuncu değiştirme hakkı vardır.(Öğrenci Ligi için) Maç Süresi 20x2=40 dak. Maçlar Kesinlikle Halı Saha 

Ayakkabısıyla oynanacak, kaleciye geri pas yoktur.  
 Direk Kırmızı kart bir maç cezayı gerektirir.
 Taç ayakla atılacaktır.
 İhraç cezası hakemin ve organizasyon komitesinin raporuna göre müsabakalarda takımın veya oyuncunun bir yıl ceza alması gerekebilir.
 Öğrenci Takımları Üniversitemizin Öğrencilerini kapsamaktadır, takım yöneticileri maç öncesi öğrenci kimliğini ve gerekirse nüfus 

cüzdanını yetkililere verecektir. 
 Tamamen sportif ve sosyal faaliyet amacı güden SAÜ Lig maçları ile ilgili gruplardan çıkmak ve diğer tüm uygulamalarla ilgili Spor 

Şube Müdürlüğü her türlü karar almaya ve tespit edilen olumsuzlukları ortadan kaldırmak adına uygulamalar yapma hakkına sahiptir.
 Personel Takımları Akademik ve İdari personel (Sürekli İşçiler) den, Saü Kolej’den oluşturulur ve esame listelerinde sicil 

numaralarının yazılması gerekmektedir. Personel ligine katılacak olan Tüm takımlar listelerini SAÜ Personel Dairesi Başkanlığına 
onaylattıktan sonra lige müracaatlarını yapacaklardır.   

 Takım Kuramayan birim çalışanları yöneticilerinden alacakları Muafakatname ile bir başka birim adına oynayabilir.
 Öğrencilerimiz sadece okudukları Fakültelerini ve Yüksekokullarını temsilen katılabilir.
 Takımlar İdari birimin yöneticisi ve okulların  “Kültür Sanat Birliği” bilgisi dâhilinde ve sorumlular tarafından bizzat bildirilecektir.
 Takım sorumluları müsabakalarda mutlaka takımın başında bulunacaktır.
 Konu edilmeyen mevzularda Futbol oyun kuralları geçerlidir.
 Tüm Takımlar Katılımcıların “Spor Yapmasında” sakınca yoktur. Sağlık Belgesini (Beyannamesi) başvuru formuyla birlikte 

getirmeleri mecburidir.
 Liglerde berabere biten maç sonunda 3’er penaltı yine eşitlik bozulmazsa direk seri penaltı atışları ile maçın neticesi belirlenecektir.

                             NOT: Kura çekimi 07/03/2019 Perşembe günü 17:00’ de SKS Toplantı Salonunda yapılacaktır.
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