TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
2014 SEZONU PLAJ FUTBOLU LİGİ STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu Statü TFF tarafından 2014 sezonunda düzenlenecek olan “Plaj Futbolu Ligi”ne katılım
koşullarının, takım yöneticilerinin, teknik sorumluların, antrenörlerin, oyuncuların ve diğer ilgililerin
uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Plaj Futbolu Ligi kapsamında ülke genelinde oynanacak olan
amatör ve profesyonel kulüpler, üniversite takımları, bölge karmaları, belediye takımları, şirket
takımları ve mahalli takımlar arasındaki müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR ve TANIMLAR
Bu Statü’deki;
a) PFL: Plaj Futbolu Ligi’ni,
b) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
c) Takım: Spor Kulüpleri, Belediyeler, Üniversiteler veya Şirketler bünyesinde kurulmuş olan plaj
futbolu takımları ile herhangi bir tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın, oyuncuların bir araya gelerek
oluşturmuş oldukları plaj futbolu takımlarını,
ç) Bölge Müdürlüğü: TFF Bölge Müdürlüklerini,
d) FMT: TFF Futbol Müsabaka Talimatı’nı,
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
f) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
g) HiF Lisansı: Herkes için Futbol Lisansı’nı,
h) Etap Organizatörü: Etabı düzenlemeye aday olan belediye, dernek, resmi veya özel kurum ve
kuruluşlarla TFF arasında imzalanan protokolle belirlenen kişiyi,
ifade eder.
MADDE 3 - KATILIM KOŞULLARI
(1) 2014 sezonunda Plaj Futbol Ligi’ne katılmak isteyen takımlar, etap fikstürleri belirlenmeden önce etap
organizatörü aracılığı ile bulundukları ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne :
a)Kulüp veya kurumun yöneticileri, takım kaptanları veya teknik sorumlular tarafından eksiksiz olarak
doldurulup imzalanmış 2014 Sezonu Katılım Formu ve Taahhütnamesini (EK-1);
b)Bu Statü’nün 4. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan en az 10, en çok 20 oyuncudan oluşan
Takım Listesi ve eklerini (EK-2);
c) 200.00.-TL (İki Yüz Türk Lirası) tutarındaki katılım payının, TFF tarafından belirlenecek olan
hesaba yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontunu,
ibraz etmeleri şarttır.
(2) TFF, yapacağı değerlendirme sonucunda yapılan başvuruları reddetme yetkisine sahiptir.
(3) PFL’ye katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar ve takımların katılım
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formunu imzalayan kişiler, 1 sezon boyunca PFL’ye katılmaktan men edilirler.
(4) Başvuracak takımlarda tüzel kişilik şartı aranmaz. TFF’ye tescilli olan kulüplerden katılım payı
alınmaz.
(5) Takımlar, TFF’den gerekli izinleri almak ve ismin hukuka, fair-play ruhuna, ahlaka ve adaba aykırı
düşmemesi şartıyla diledikleri isimleri alabilir. Bir ticari işletme veya şirketin kurduğu veya
forma sponsorluğu dışında doğrudan destek verdiği takımlar, ticari işletme veya şirket isminin
yanında ayrıca bir takım ismine de sahip olmak zorundadırlar. Takımlar, destekçilerin çekilmesi
halinde yeni bir destekçinin ismini alabilirler veya diğer isimleriyle müsabakalara devam edebilirler.
(6) Türkiye Finalleri’ne katılacak takımların 12’si oyuncu olmak üzere, toplam 15 kişiye kadar olan
takım kafilelerinin tam pansiyon konaklama masrafları TFF tarafından karşılanır. Türkiye Finallerine
katılan takımlara, gerekli belgelerin (fatura, bilet vs.) ibrazı ve bunların Bölge Müdürlükleri tarafından
onaylanması halinde, karayolu ile gidiş-dönüş için kat edilen toplam kilometre başına TFF tarafından
1.00.-TL tutarında ödeme yapılır. Türkiye Finallerinde herhangi bir nedenle hükmen yenik sayılan
takımlara yol katkı payı ödenmez.
MADDE 4 - OYUNCULARIN UYGUNLUĞU
(1) Takımlar sezon başında, etap maçları başlamadan önce en az 10 ve en fazla 20 kişilik takım listesini
TFF’ye bildirirler. 20 kişilik takım listesinin TFF’ye sunulması, bu oyuncuların oyuncu
uygunluklarının TFF tarafından onaylandığı anlamına gelmez.
(2) Müsabakalara katılacak oyuncuların katılım formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olmaları şarttır.
18 yaşın altındaki oyuncular velilerinin imzalayacağı muvafakatname ile lige katılabilirler.
(3) Müsabakalara katılacak oyuncular, 2013-2014 sezonunda lisansları vize ettirilmiş profesyonel ve
amatör lisanslarıyla veya HiF Lisansı ile oynayabilirler. Profesyonel futbolcular tescilli oldukları
kulüplerin muvafakatnamesini (EK-3) almak zorundadır.
(4) Müsabakalara katılacak oyuncuların 01.01.1974 ilâ 31.12.1998 tarihleri arasında doğmuş olmaları
zorunludur. Oyuncu uygunluğunun belirlenmesinde yaş tashihleri dikkate alınmaz.
(5) Bu maddenin 1. fıkrasında yer alan takım listesinde, 01.01.1984 tarihinden önce doğmuş en fazla 3
oyuncu yer alabilir ve müsabakalarda oynayabilir.
(6) Amatör veya profesyonel lisansı bulunmayan oyuncular, gerekli belgelerini eksiksiz olarak etap
organizatörüne teslim ettikleri takdirde, etap organizatörü aracılığı ile TFF Bölge Müdürlükleri
tarafından HiF Lisans Talimatı uyarınca HiF Lisansları verilir ve takım listeleri onaylanır.
Müsabakalara katılacak takımlar, müsabakalar süresince oyuncuların resmi kimliklerini bulundurmak
zorundadırlar.
(6) PFL takımları bu maddede belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla en fazla 3 yabancı uyruklu oyuncuyu
kadrolarında bulundurabilir. Saha içinde aynı anda en fazla 2 yabancı uyruklu oyuncu oynayabilir.
(7) PFL takımlarında yer almak isteyen 01.01.1974 ilâ 31.12.1978 tarihleri arası doğumlu oyuncular gerekli
evraklara ek olarak, kardiyoloji bölümünden alacakları sağlık raporunu da etap organizatörü aracılığı ile
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TFF Bölge Müdürlüklerine ibraz etmek zorundadırlar.
(8) Türkiye Finallerine katılacak takımlar, final karşılaşmalarının başlamasından en geç 10 gün önce final
için tescil ettirecekleri 12 kişilik takım listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar.
MADDE 5 - TEKNİK SORUMLULAR ve ANTRENÖRLER
TFF Plaj Futbolu Turnuvasına katılacak takımlarda, bir Teknik Sorumlu veya Antrenör
görevlendirilmesi zorunludur.
MADDE 6 - SAHALARIN TESPİTİ, ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
(1) TFF, sezon planlaması, müsabakaların gün ve saatlerinin belirlenmesi veya ertelenmesi ve
organizasyonla ilgili diğer tüm etkinliklerin gerçekleştirilmesinde yetkilidir.
(2) Etap organizatörleri, bu etapları düzenlemeye aday olan belediye, dernek, resmi veya özel kurum ve
kuruluşlarla TFF arasında imzalanan protokolle belirlenir. TFF, adaylar arasından etap
organizatörünü seçer. Etap organizatörü, müsabaka alanının hazırlanmasından, düzeninden,
müsabakaların genel organizasyonundan, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumlu
olur.
(3) Bölge Finalleri ve Türkiye Finallerini düzenlemeye aday olan belediye, dernek, resmi veya özel kurum
ve kuruluşlar TFF tarafından belirlenecek ek kriterlere uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
(4) Bölge Finallerinin yapılacağı saha, TFF tarafından, ilgili etapların yapıldığı bölgeye bağlı olan
sahalar arasından seçilir.
(5) Türkiye Finallerini düzenlemeye aday olan belediye, dernek, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar
TFF tarafından belirlenen tarihe kadar teklif dosyalarını TFF’ye iletir. TFF teklif dosyaları içerisinden
Türkiye Finali organizatörünü seçer.
(6) Lige katılacak olan takımların bulundukları bölgede etap düzenlenmemesi durumunda, TFF bu
bölgedeki takımların uygun etaplara dağıtımını sağlar. Etapları düzenleyen belediye, dernek, resmi
veya özel kurum ve kuruluşlar, TFF’nin dağıtımıyla gelen başka bölge takımlarının etaplara
katılımlarını sağlamak zorundadırlar. Takımlar, dağıtıldıkları bölgelerde oynayacakları müsabakalar
nedeniyle ortaya çıkabilecek seyahat ve konaklama masraflarından kendileri sorumludur.
MADDE 7 – MÜSABAKA SİSTEMİ
(1) TFF, başvuran takımların bağlı olduğu illerin coğrafi konumuna göre etaplara ayırır. TFF etaplara
başvuran takım sayısına göre, PFL’de oynayacak takımları belirlemek üzere bölge elemesi yapabilir.
(2) Plaj Futbolu Ligi’nde başvuru sayısı da göz özüne alınarak en fazla 16 etap gerçekleştirilir.
(3) Her etapta en fazla 8 takım yer alabilir. Evraklarını tamamlayarak organizasyonu gerçekleştirecek
Belediye’ye teslim eden ilk 8 takım ilgili etapta yer alabilir.
(4) TFF, etap sayısının fazla olması halinde, etap birincileri arasında Bölgesel Finaller düzenleyebilir.
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(5) Etap birincileri veya Bölge Finallerinde şampiyon olan takımlar, Türkiye Finallerinde yer almaya hak
kazanırlar.
(6) Etapların ve finallerin fikstürleri ve grupları önceden TFF tarafından belirlenerek ilan edilir. Türkiye
Finallerinin kura çekimi, müsabakalardan en az bir gün önce takım temsilcilerinin iştiraki ile TFF
tarafından gerçekleştirilir.
(7) Etap ve takım sayısı belli olduktan sonra etaplarında birinci olan takımların finallerde hangi
gruplarda ve hangi usule göre oynayacakları TFF tarafından belirlenir.
MADDE 8 - PUAN USULÜ ve AVERAJ
(1) Grup usulü oynanan müsabakalarda kazanan takımlara üç (3), kaybeden takımlara sıfır (0) puan
verilir. Beraberlik halinde 3 dakikalık uzatma periyodu oynanır. Uzatma periyodunda eşitlik
bozulmaz ise FIFA Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre hayali penaltı noktasından yapılacak atışlar
sonunda galip takım belirlenir. Uzatma periyodu sonucunda kazanan takıma iki (2) puan, penaltılar
sonucunda kazanan takıma bir (1) puan verilir,
Puan usulü ile oynanan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci, ondan sonra
gelen ikinci ve devamı olarak sıralanır. Puanların eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem
uygulanır.
Aynı puana sahip takım sayısı iki ise:
a) Öncelikle ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır,
b) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa, kendi aralarındaki müsabakalardaki gol
averajına,
c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve averaj eşitliği devam ediyorsa, genel gol averajına,
ç) Bu koşullara karşın eşitlik devam ediyorsa en az kırmızı kart, eşitlik bozulmazsa en az sarı kart
gören takımın üstünlüğüne,
d) Eşitliğin devam etmesi halinde üstün olan takım, çekilecek kura sonucuna göre belirlenir.
Aynı puana sahip takım sayısı üç ve daha fazla ise:
a) Bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan puan cetveli ile kesin
sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım arasında oynanan müsabaka
sonuçlarına tekrar bakılmaz.)
b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) Puan cetvelinde puan eşitliği varsa “a” bendinde belirtilen puan cetvelindeki gol averajına bakılır.
ç) Gol averajı da eşit ise daha fazla gol atan takıma bakılır.
d) Bütün bu şartlara rağmen takımların puanları ile attıkları ve yedikleri gol sayıları eşit ise genel
puan cetvelindeki averaja bakılır.
e) Genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
f) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün
sayılır.
g) Eşitliğin devam etmesi halinde takım sıralaması, çekilecek kura sonucuna göre belirlenir.
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MADDE 9 – OYUN KURALLARI
(1) Müsabakalarda, FMT doğrultusunda FIFA tarafından belirlenen Plaj Futbolu Oyun Kuralları
uygulanır.
(2) Müsabakalarda TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
(3) Müsabakalara katılan oyuncular TFF tarafından hazırlanan katılım formunu ve takımların yöneticileri
ise müsabaka isim listesini imzalar. Takımlar müsabakadan en geç 50 dakika önce, müsabaka isim
listesini imzalayarak müsabaka hakemine ibraz etmek zorundadırlar. Müsabaka isim listesini
imzalayacak yönetici bulunmadığı takdirde, takımların teknik sorumlusu veya antrenörü, teknik
sorumlu veya antrenör olmadığı takdirde takım kaptanları müsabaka isim listesini imzalayabilir.
(4) Müsabaka isim listelerinde en fazla 10 oyuncu yer alabilir.
(5) Oyun alanı kenarında belirlenen yedek kulübelerinde oturmaları kaydıyla 5 yedek oyuncu, (ihraç
hariç) oyundan çıkan oyunculardan başka her iki takıma mensup, önceden isimleri TFF’ye bildirilen en
fazla 3 teknik heyet mensubu müsabaka alanına girebilir.
MADDE 10 – DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
(1) Etap karşılaşmalarında ve Bölge Finallerinde, TFF tarafından belirlenecek bir başkan, bir Etap
Organizatörü ve takım temsilcileri içerisinden oylama ile seçilecek bir kişiden oluşan Etap Disiplin
Kurulu, , bu Statü hükümleri uyarınca oyuncu, yönetici, görevli ve yetkililer hakkında disiplin cezası
verme yetkisine sahiptir. Seçimler gizli oy ve açık sayım sistemi ile yapılır. Oyların eşitliği halinde,
kazanan adaylar kura çekimiyle belirlenir.
(2) Kurullar, oy çokluğu ile karar verir.
(3) Türkiye Finalleri çerçevesinde oynanan müsabakalarda meydana gelen disiplin ihlalleri ile ilgili
olarak karar verme yetkisi AFDK’ya aittir
(4) TFF Bölge Antrenörleri ihtiyaç duyulduğunda oynanacak müsabakalarla ilgili rapor tutma ile
görevlendirilebilirler.
(5) Etaplarda, Bölge Finallerinde ve Türkiye Finallerinde sahaya çıkmayan takımların müsabakaları,
sahaya çıkmayan takımın doğrudan 10-0 hükmen mağlubiyeti şeklinde tescil edilir.
(6) PFL müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, disiplin kurulları tarafından başka bir karar
verilmediği takdirde bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak cezalarını infaz ederler.
(7) PFL müsabakaları öncesinde veya esnasında, amatör ve profesyonel lisansa sahip oyuncuların,
lisanslı oldukları kulüplerin müsabakalarında almış oldukları cezalar bu turnuva süresince infaz
edilmez.
(8) Türkiye Finalleri dışındaki aşamalarda verilen disiplin cezaları resmi lig müsabakalarında infaz
edilmez. Bununla birlikte Türkiye Finallerinde meydana gelen ihlallerle ilgili olarak verilen disiplin
cezalarının infazı Türkiye Finallerinde tamamlanamadığı takdirde, cezanın infaz edilemeyen kısmı
resmi müsabakalarda infaz edilir.
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MADDE 11 – DİSİPLİN KARARLARINA KARŞI İTİRAZLAR
(1) Etap Disiplin Kurullarının verdiği 4 müsabakaya kadar müsabakadan men ve 30 güne kadar hak
mahrumiyeti cezaları kesindir.
(2) 1. fıkrada belirtilen kararlar dışındaki kararlara karşı, kararın tebliğinden itibaren 3 gün içinde TFF HiF
Disiplin Talimatı’nın 21. maddesi çerçevesinde İl Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir.
(3) İl Disiplin Kurulu’nun kararları kesindir.
(4) AFDK’nın kararlarına karşı, kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu
izleyen 7 gün içinde TFF Tahkim Kurulu nezdinde başvurulabilir.
(5) Disiplin Kurullarının kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. İtiraz edenler itiraz merciinden
infazın durdurulmasını talep edebilirler.
MADDE 12 - TAKIMLARIN FORMALARI
(1) PFL’ye katılacak takımlar, giyecekleri şortları ve kolsuz formalar, turnuva öncesi yapılacak teknik
toplantıya getirmek ve müsabakalarda bu formaları giymek zorundadırlar. Türkiye Finallerinde
oyuncuların isimlerinin formaların arkasında numaranın üstünde yer alması zorunludur.
(2) Oyuncular turnuva süresince 1 ila 20 arasında numaralanan formalarla sahaya çıkarlar ve turnuva
boyunca aynı forma numarası ile oynarlar.
MADDE 13 - ÖDÜLLER, KUPA ve MADALYALAR
(1) TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Etap birincilerine ve Türkiye Final Organizasyonunda
Türkiye Şampiyonu olan ve dereceye giren takımlara kupa verilir. Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne
şekilde üretileceğine TFF tarafından karar verilir.
(2) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Takımlar, TFF’nin belirleyeceği organizasyon
kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak zorundadırlar.
(3) PFL Etapları ve Türkiye Finalleri müsabakaları esas alınmak suretiyle, Fair-Play Ödülü, Gol Kralı
Ödülü, En Değerli Oyuncu Ödülü ve En Değerli Kaleci Ödülleri verilir. TFF belirlenen ödüllerde
değişiklik yapabilir.
(4) Fair-Play Ödülü ve Gol Kralı Ödülleri TFF tarafından, En Değerli Oyuncu ve Kaleci Ödülleri,
turnuvaya katılan takımların teknik adamları tarafından yapılacak gözlem ve değerlendirmeler sonucu
verilecektir.
(5) Etaplar ve Türkiye Finalleri müsabakaları sonunda birinci, ikinci ve üçüncü olan takımın futbolcu, teknik
adam ve yöneticilerine, eşit sayıda olmak üzere toplam 20’şer madalya verilir.
MADDE 14 – MÜSABAKAYA İLİŞKİN İTİRAZLAR
(1) PFL müsabakaları ile ilgili olarak kadrolara, oyunculara ve lisanslara yönelik itirazlar, FMT’nin 29.
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maddesinde yer alan ve amatör müsabakalar için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.
(2) Uluslararası Oyun Kurallarına yönelik itirazlar, yazılı olarak ve müsabakanın yapıldığı günün
ertesinden başlayarak üçüncü gün saat 12.00’ye kadar MHK’ye iletilmek üzere, müsabakanın
oynandığı ilin İl Hakem Kurulu’na yapılır. MHK, yapılan itiraz üzerine incelemesini yaparak tavsiye
kararını TFF Yönetim Kurulu onayına sunar.
(3) Müsabaka hakeminin yapmış olduğu sarı ve kırmızı kart uygulamalarında şahısta hata olduğu takdirde,
müsabakanın oynandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde bu Statü’nün 10. maddesi ile yetkili disiplin
kuruluna başvurulabilir.
(4) İtirazların dikkate alınması için 200,00.-TL tutarındaki itiraz depozitosunun TFF’nin banka hesabına
yatırıldığına ilişkin belgenin itirazda bulunan takımların bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne
iletilmesi zorunludur. İlgili belge, Etap ve Türkiye Finalleri müsabakalarında, bu müsabakaların
yapıldığı ilin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne iletilir.
MADDE 15 – TİCARİ HAKLAR
PFL müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınaî haklar TFF’ye aittir. Bu hakların
üçüncü kişilere pazarlanması, satışı, devri ve lisanslanmasına münhasıran TFF Yönetim Kurulu
yetkilidir.
MADDE 16 – AVRUPA ŞAMPİYONASI’NA KATILIM
(1) Türkiye Finalleri sonucunda Türkiye Şampiyonu olarak tamamlayan takım, TFF’nin vereceği ulaşım ve
konaklama desteği ile FIFA’nın plaj futbolu organizasyonlarını düzenlemek için görevlendirdiği şirket
tarafından düzenlenen, ülke şampiyonlarının katıldığı kupaya katılmaya hak kazanır.
(2) TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, 12 oyuncu, teknik adamlar ve idareciler
olmak üzere 15 kişilik kafile ile sınırlıdır. TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu,
kulübün bulunduğu merkezden organizasyonun yurtdışında düzenleneceği yere gidiş – dönüş ve
yurtdışındaki antrenman ve maçlara gidiş-dönüş transferleri ile müsabakalar süresince tam pansiyon otel
konaklamalarını içerir. Pasaport vize işlem ve ücretleri ile otelde yapılan konaklamada, minibar, kuru
temizleme, telefon, pay TV vb. ekstralar TFF tarafından karşılanmaz. Söz konusu organizasyonun, TFF
tarafından Türkiye’de düzenlenmesi halinde, aynı şartlar Türkiye için de geçerli olacaktır
MADDE 17 – TEBLİGAT
Takımlar, bu Statü kapsamındaki Disiplin Kurullarının kararları ile ilgili ve diğer her türlü tebligatın,
Katılım Formu ve Taahhütnamelerinde belirtilen posta veya e-mail adreslerine veya faks
numaralarına yapılacağını ve bu tebligatların geçerli olacağını kabul etmektedirler.
MADDE 18 - HÜKMEN YENİK SAYILMALAR
(1) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlarda, hükmen yenik sayılan takım müsabakayı (10-0)
kaybetmiş kabul edilir ve müsabaka sonucu bu şekilde tescil edilir.
(2) Müsabakanın ilan edildiği sahaya, belirlenen saatte 3 (üç) kişiden az bir kadro ile çıkılması ya da
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müsabaka esnasında herhangi bir sebeple sahadaki oyuncu sayısının 3 (üç) kişinin altına inmesi (bu
durumda müsabakaya devam edilmez) halinde ilgili takım hükmen yenik sayılır.
(3) PFL müsabakalarında FMT’de belirtilen diğer hükmen yenik sayılma hükümleri ve FMT’nin 2 2 , 23,
24, 25 ve 26. maddelerinde yer alan hükümler de uygulanır.
MADDE 19 – STATÜDE YER ALMAYAN HALLER
Bu Statü’de yer almayan hususlar hakkında TFF karar vermeye yetkilidir.
MADDE 20 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 06.06.2014 tarih ve 45 sayılı toplantısında kabul edilmiş ve
10.06.2014 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir.
MADDE 21 - YÜRÜTME
Bu statü TFF tarafından yürütülür.
TFF Yönetim Kurulu, 14.07.2014 tarihli ve 46 sayılı toplantında karar ile bu statünün 8. maddesinin 1.
fıkrası ve 18. maddesinin 2. fıkrası değiştirilmiş ve bu değişiklikler 15.07.2014 tarihinde TFF’nin resmi
internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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EK - 1
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ
Takım Adı:
Merkez Adresi:
Takım İdari Sorumlusunun
Adı Soyadı, Telefonu ve Mail Adresi:
Takım Teknik Sorumlusunun
Adı Soyadı, Telefonu ve Mail Adresi:
Belge No ve Kategori:
Takım Renkleri:
Telefon:
Fax:
E-mail:

TFF’nin Kanun, Statü ve başta 2014 Plaj Futbolu Ligi Statüsü olmak üzere diğer tüm düzenleme ile
FIFA Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na aynen uyacağımızı,
Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu, 2014 sezonunda yapılacak olan Plaj Futbolu Ligi
Etap müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı ve TFF
tarafından belirttiğimiz adres, fax numarası ve e-mail adresine yapılacak olan bildirimlerin,
kulübümüzün-takımımızın resmi tebligat adresine yapılmış sayılacağını,

Müsabakalara katılımla ilgili ve müsabakalardaki tüm sorumluluğumun kendimize ait olduğunu,
Müsabakaların fair-play çerçevesinde gerçekleştirilmesi adına Takım İdari Sorumlusu, Takım Teknik
Sorumlusu, Takım Kaptanı olarak tüm çabamızı sarf edeceğimizi, bireysel veya takım olarak
göstereceğimiz aksi bir durumda TFF’nin uygun görüp takımımıza sağlayacağı katkı paylarından
(yol+konaklama vb.) herhangi bir hak talep edemeyeceğimizi kabul ve taahhüt ederim.

İsim / İmza / Tarih
TAKIM İDARİ SORUMLUSU
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EK - 2
TAKIM LİSTESİ
PLAJ FUTBOLU LİGİ

……………………….. ETABI
TAKIM ADI:………………………………………
OYUNCU LİSTESİ
NO

OYUNCUNUN
ADI

SOYADI

TC

DOĞUM

LİSANS

LİSANS

KİMLİK NO

TARİHİ / YERİ

TÜRÜ

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

* Lisans Türü Bölümünde “A” Amatör Lisans, “P” Profesyonel Lisans, “HiF” HerkesiçinFutbol Lisansını simgelemektedir.

Takım İdari Sorumlusu
Adı Soyadı:
Tarih:
İmza:
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EK-3
PROFESYONEL FUTBOLCULAR İÇİN MUVAFAKATNAME
Futbolcumuz, [adı-soyadı] 2014 Sezonu Plaj Futbolu Ligi Müsabakaları’na [takım ismi]
takımı ile katılmasına muvafakat ederiz. Futbolcumuzun bu müsabakalara katılmasından veya
bu müsabakalar çerçevesinde yapılan hazırlık ve seyahatlerden dolayı ortaya çıkabilecek
sakatlık, kaza ve diğer zararlardan Türkiye Futbol Federasyonu’nun hiçbir surette sorumlu
olmadığını ve futbolcumuzun uğrayabileceği muhtemel olumsuzluklar karşısında Türkiye
Futbol Federasyonu aleyhine, hiçbir surette adli mercilere veya TFF hukuk kurullarına
başvurmayacağımızı gayri kabulü rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

NOT:
Bu muvafakatname,
imzalanacaktır.

noterde ve yönetim kurulu kararı eklenerek kulüp yetkililerince
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