TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU
KORUMALI FUTBOL DEPLASMANLI LİG MÜSABAKA TALİMATI
Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Korumalı
Futbol Deplasmanlı Ligi” ne katılım koşullarının; üniversite yöneticilerinin, teknik
sorumluların, oyuncuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralların ve
Korumalı Futbol Deplasmanlı Ligi kapsamında oynanacak olan müsabakaların
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Talimat metninde geçen;
KFDL: Korumalı Futbol Deplasmanlı Ligi’ni,
TÜSF: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nu,
TRF: Türkiye Ragbi Federasyonunu,
Federasyon Temsilcisi: TÜSF adına görev yapan yetkiliyi,
Federasyon Gözlemcisi: TRF adına görev yapan yetkiliyi,
Tertip Komitesi: Yarışmayı Tertip Eden Komiteyi,
İl Spor Dalı Temsilcisi: Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu İl Sorumlularını,
Takım: Üniversiteler bünyesinde kurulmuş olan Korumalı Futbol takımlarını,
MHK: Türkiye Ragbi Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nu,
Disiplin Kurulu: TÜSF Disiplin Kurulu’nu
Yarışma Talimatı: TÜSF Yarışma Talimatını
ifade eder.
Madde 3. Katılım Koşulları
(1) KFDL’ye katılmak isteyen takımlar, Üniversitelerin yöneticileri ve teknik sorumlular
tarafından eksiksiz olarak doldurup imzalanmış KFDL Katılım Formu ve Taahhütnamesini
imzalayarak federasyona gönderirler.
(2) Fikstüre dahil olup mazeretsiz müsabakaya katılmayan takımlar diskalifiye edilebilir ve bir
sonraki sezon liglere alınmayabilirler.
Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar
(1) Müsabakaların oynanacağı sahaları tahsis eden üniversiteler ve kurumlar, müsabaka
alanının düzeni, müsabakanın genel organizasyonu ve gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini
alır.
(2) Müsabakalar, TRF’nin hakem ve gözlemci desteği ile gerçekleştirilir.
(3) Federasyon Temsilcisi ve gözlemcisi, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını TÜSF’ye
göndermekle yükümlüdür.
(4) KFDL’ye ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha
değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TÜSF yetkilidir.
(5) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TÜSF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması
için ilgili birimlere bildirimde bulunulur.
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Madde 5. Oyun Kuralları
(1) Müsabakalarda; Bu talimatta belirtilen maddeler haricinde Türkiye Ragbi Federasyonu
Korumalı Futbol Oyun Kuralları uygulanır.
Madde 6. Müsabaka Sistemi
(1) TÜSF tarafından başvuruları kabul edilen takımlarla Süper Lig ve 1. Lig oluşturulur.
(2) Korumalı Futbol Deplasmanlı ligine katılacak takımların sayısına göre tek devreli veya çift
devreli lig usulünün tespitinde TÜSF yetkilidir.
Madde 7. Puan Usulü ve Averaj
Takımların belirlenmiş bir fikstür gereğince birbirleriyle karşılaşarak kazandıkları puan
durumlarına göre derecelendirilmelerine “Puan Usulü Sistemi” ismi verilir. Buna göre, yapılan
müsabakalarda kazanan takıma 3 (üç), kaybeden takıma ise puan verilmez ve hükmen
mağlubiyete -1 puan verilir.. Takım sıralaması, takımların oynadıkları müsabaka sonuçlarına
göre sıralandırılır.
Hükmen Mağlubiyet de maç sonucu, hükmen mağlup olan takımın aleyhine 25 – 0 olarak
tescil edilir.
Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.
(1) İki takım eşit puandaysa, aralarında yapılan maçın galibi,
(2) Üç ve daha fazla takım eşit puandaysa;
a) Aralarında yaptıkları maçlardaki puan cetveli, (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya
daha fazla takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
b) Aralarındaki müsabakaların averajı, (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla
takım arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
c) Atılan sayının fazlalığı;
d) Hükmen mağlubiyet durumu ve sayısı;
e) Eşitlik yine bozulmamışsa Federasyonun kararına göre tek maçlı eleme veya kura
yöntemi uygulanır.
Madde 8 - Eleme Usulü
(1) Yenilenlerin elenmesi ve yenenlerin birbirleriyle karşılaşması suretiyle en son galibi
belirlenen sisteme eleme usulü denir.
(2) TÜSF, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar
vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.
Madde 9. Sahalar
(1) Müsabakaların yapılacağı sahalar, Üniversiteler tarafından önerilir ve TÜSF’nin onayına
sunulur.
(2) Sahalar TRF Korumalı Futbol Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu
(1) Müsabakalara katılacak sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen yaş sınırında
olmalıdırlar.
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(2) Sporcular TÜSF’nin Yarışma Talimatında belirtilen şartları taşımaları zorunludur.
(3) Sporcular, onaylı listede yer alarak öğrenci kimliği ve TÜSF Lisansına sahip olmalıdırlar.
(4) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar hakkında hükmen mağlubiyet
ve ligden ihraç kararı vermeye TÜSF yetkilidir.
Madde 11. Disiplin Hükümleri
(1) Bu Talimata ve TÜSF’nin diğer talimatlarına aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular,
yöneticiler, takımlar ve diğer ilgililer hakkında TÜSF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
(2) Olaylı müsabakaların raporları, Federasyon Temsilcisi ve gözlemcisi tarafından 24 saat
içinde faks, E-mail, vb. iletişim araçlarıyla TÜSF’ye gönderilir.
Madde 12. Takımların Renkleri ve Formalar
(1) KFDL’ye katılan takımlar, KFDL Katılım Formu ve Taahhütnamesinde belirtilen üniversite
renklerinden oluşan formaları giyerler.
(2) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken
yanlarında bulundurmaları zorunludur.
(3) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi
önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.
(4) Üniversiteler, forma sırt numaralarını 1 – 99 rakamları arasında futbolcu isimlerine göre
belirler ve hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceğini müsabakaların başlamasından
önce yazılı olarak müsabaka hakemlerine verirler.
(5) Oyuncuların formalarındaki numaraları TRF oyun kurallarında belirtilen ebatlara uygun
olmalıdır.

Madde 13. Kupa ve Madalyalar
(1)TÜSF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde KFDL Müsabakaları sonunda birinci,
ikinci ve üçüncü olan takıma kupa ve madalyalar verilir.
(2) Kupaların ve madalyaların tasarımına ve üretimine TÜSF karar verir.
(3) Kupa töreni organizasyonu TÜSF tarafından yapılır.
(4)Üniversiteler TÜSF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine
katılmak zorundadırlar.
(5) Her takıma en fazla 35 adet madalya verilir.
Madde 14. İtirazlar
(1) KFDL müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz TÜSF Yarışma Talimatına uygun olarak yapılır.
(2) İtirazların dikkate alınması için, 300,00.-TL. (ÜçYüzTürkLirası) tutarındaki itiraz ücretinin
Federasyon Temsilcisine verilmesi veya Federasyon Hesabına yatırılması zorunludur.
Madde 15. Müsabaka Sonuçlarının Tescili
Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TÜSF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Madde 16. Gözlemci ve Hakemler
(1) Müsabakalarda, TRF tarafından atanan gözlemci ve hakemler görev yapar.
(2) Müsabakalarda yer alacak temsilci, gözlemci, hakem vb. görevlilerin ücretleri, TÜSF İcra
Kurulunun belirlediği miktarlar üzerinden ödenir.
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Madde 17. Sponsorluk ve Gişe Gelirleri
(1) KFDL müsabakalarından elde edilecek seyirci gelirleri Üniversiteye aittir.
(2) Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde edilecek gelirler,
TÜSF’ye aittir. Bu gelirler TÜSF tarafından organizasyon giderlerinin karşılanması amacıyla
kullanılır.
(3) Sahayı tahsis eden Üniversite veya kuruluşlar, TÜSF tarafından yapılmış KFDL’ye ilişkin
sponsorluk anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki firmalar ile saha içi
reklamları konusunda anlaşma yapamazlar.
(4) Sahaları tahsis eden Üniversite veya kuruluşlar, tesislerin içerisinde veya çevresinde,
müsabakaların öncesinde esnasında veya sonrasında Lig Sponsoru tarafından yapılacak
tanıtım amaçlı her türlü etkinliğin ve TV çekiminin sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesini
sağlar.
(4) KFDL’ye katılan üniversitelerin giydikleri formanın ön yüzünde bulunacak reklamın boyutu
en fazla 200 cm², formanın arka yüzünde bulunacak reklamın boyutu en fazla 150 cm²,
şortlardaki reklam boyutu en fazla 100 cm² olacaktır. Reklam geliri üniversiteye aittir.
Madde 18. Ticari Haklar
KFDL müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar TÜSF’ye ait
olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına münhasıran TÜSF
Federasyon Başkanı ve Yönetim Kurulu yetkilidir.

Madde 19. Talimatta Düzenlenmeyen Hususlar
Bu Talimatta ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TÜSF’
ye aittir.
Yürürlük
MADDE 20- Bu talimat, Üniversite Sporları Federasyonunun web sayfasından yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- Bu Talimat hükümlerini Üniversite Sporları Federasyonunu Başkanı yürütür.

4

