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Doğumu 20.yüzyılın başlarına ve Güney 
Amerika’ya dayanan futsal 1990’lı yıllarda 
Avrupa’da da popüler oldu. Ülkemizde ön-
celeri salon futbolu adıyla özellikle üniver-
sitelerde oynanan bu oyunun Türkiye Fut-
bol Federasyonu çatısı altına girdiği tarih 
2007.  Türk Futsal Milli Takımı’nın kurulma-
sıyla başlayan süreç ardından ligin oluşması 
ile devam etti. 2009 yılında ilk kez oynanan 
Efes Futsal Ligi,Türkiye’de bu oyunun tanın-
ması ve gelişimi açısından milat teşkil etti. 
Bu yıl ülkemizde dördüncü kez lig heyecanı 
yaşanıyor. Efes Futsal Ligi’nde şampiyonu 
belirleyen finaller bundan önce İstanbul 
ve Eskişehir’de  düzenlenmişti. 2011-2012 
sezonunda ise İzmir bu organizasyona ev 
sahipliği yapıyor. 2011 yılında Avrupa Fut-
sal Şampiyonası Ön Eleme Turu’nda Milli 
Takım’ın maçlarını oynadığı ve Ay-yıldızlı 
ekibin Avrupa Şampiyonası finallerine gi-
den yolun kapısını araladığı Celal Atik Spor 

Salonu, bu kez Efes Futsal Ligi’nde  99 ta-
kım arasından sıyrılarak finallere kalma ba-
şarısını gösteren 4 takımı konuk ediyor.
Futsal; futbola çok iyi altyapı oluşturabilen 
güzel bir oyun. Dünyanın en önemli yıldız-
larından Ronaldinho, Robinho, Alex gibi 
isimlerin futsalda kazandıkları becerilerle 
yeşil sahaların usta oyuncuları arasına gir-
dikleri biliniyor. Maç başına yaklaşık 50 şut 
ve 4 gol ortalamaya sahip bu spor izleyen-
lere de büyük keyif veriyor. Ülkemizde artık 
okullara da giren futsal futbolumuzun da 
gelişimine önemli katkı sağlayacak. 
Bu önemli organizasyon için tribünlerde 
yerini alan siz sporseverlerin bu maçlardan 
keyif alacağınızı ve salondan hoş anılarla 
ayrılacağınızı ümit ediyoruz. Efes Futsal Ligi 
finallerinde mücadele eden tüm takımlara 
da başarılar diliyoruz. Karşılaşmaların fair 
play ruhu içinde geçeceğine yürekten ina-
nıyoruz.

Efes Futsal Ligi 
Finallerine Hoş Geldiniz



2

Futsal kelimesi temel olarak kapalı alan fut-
bolu anlamına gelen Portekizce Futebol De 
Salao veya İspanyolca Futbol De Sala keli-
melerinden gelir.
Futsal 5 kişilik küçük saha futbolunun res-
mi versiyonudur.
Oyunun ana özelliği 4 numaralı, az sıçrayan 
hafifçe ağırlaştırılmış deri toptur.
Futsal 1920’lerde Güney Amerika’dan çık-
mıştır ve özellikle Brezilya futbolu ile ilişkisi 
olan doğal yetenekler ve oyun stili ile vasıf-
landırılır.
Oyun Brezilya, 
İtalya, İspanya ve 
Doğu Avrupa ül-
kelerinin büyük 
çoğunluğu dahil 
olmak üzere bir 
çok ülkede pro-
fesyoneldir. Pele, 
Zico, Ronaldo ve 
Raul gibi dünya 
yıldızları futsalı 
yeteneklerinin gelişiminde en büyük etki 
olarak ifade etmektedirler. 
FIFA ve UEFA, futsalın dünya futbolundaki 
önemini kabul etmişlerdir ve uzun zaman-
dır Dünya ve Avrupa Şampiyonaları düzen-
lemektedirler.

Kazançları
• Az sıçrayan küçük top genç oyuncuların 

top kontrol yeteneklerinde uzmanlaş-
malarını kolaylaştırmaktadır.

• Futsal topu yerde kalmak üzere dizayn 
edildiğinden, oyuncular topa 5 kişilik 

oyundakinden (Halı Saha Futbolu, 5x5 
vb.) daha fazla dokunmaktadırlar. Bu 
oyuncuların top sürme, paslaşma ve 
hızlı süratte yakın kontrol gibi teknikle-
rini geliştirmeleri ile sonuçlanmaktadır.

• Futsalın kuralları sahanın taç ve aut çiz-
gileri olmasını gerektirdiğinden, oyun-
cular paslaşırken hata yapmamaya 
daha fazla özen göstermelidirler.

• Futsal alanının ölçüleri ve azalmış oyun-
cu sayısı, oyuncuların açık alanda oyna-

nan 11 kişilik 
oyundan daha 
fazla oyuna 
k a t ı l m a l a r ı 
anlamına ge-
lir. 
•  Daraltılmış 
alanda oyna-
ma, yaratıcı-
lığı geliştir-
meye yardım 
eder. Ayrıca 

oyuncuları kişisel becerileri ile sıkışık 
durumlarda yollarını bulmaya teşvik 
eder.

• Küçük bir alanda rakiplere yakın oyna-
mak oyuncuları çok hızlı düşünme ve 
karar vermeye teşvik eder. Ayrıca oyun-
cuların takımları için serbest alan yarat-
mak amacıyla topla oynamayı öğren-
melerini sağlar. Devamlı hızlı hareket 
oyuncuların oyun durumları, mevkisel 
düşünce oyun okuma ile ilgili farkında-
lıklarını geliştirmeyi hızla öğrendikleri 
anlamına gelir.

Futsal Nedir?
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Futsal Oyun Kuralları

Oyun Alanı
• Yetişkin oyunları için bir futsal sahası 28-42 m. uzunluğa ve 18-22 m. genişliğe sahip 

olmalıdır. Oyun alanı dikdörtgen olmalıdır.
• Bununla birlikte, özellikle küçüklerin oyunları için, en az 25m. uzunluk ve 15 m. geniş-

likte bir saha kabul edilebilir.
• Kale ölçüleri 3 m. genişlik ve 2 m. yükseklikte olmalıdır. 
• Penaltı noktası kale çizgisinden 6 m. uzaktadır. 2.penaltı noktası gol çizgisinden 10 m. 

uzaktadır.
• Ceza alanı çizgisi kale çizgisinden 6. m. uzakta olmalıdır.

Oyuncuların Sayısı
• Maçlar, birisi kaleci olmak üzere en fazla 5 oyuncudan oluşan iki takım arasında oy-

nanır. Maçın başlangıcında, her takımda 5 oyuncu olmak zorundadır. Oyuncu sayısı 
daha az olursa maç başlayamaz.

• İzin verilen yedek oyuncu sayısı en fazla yedidir. Maç boyunca istenilen sayıda oyun-
cu değişikliği yapılabilir. Değiştirilmiş bir oyuncu, başka bir oyuncunun yedeği olarak 
tekrar oyun alanına dönebilir.

• Oyuncu değiştirme topun oyunda olup olmadığına bakılmaksızın herhangi bir zaman-
da sadece takımın kendi benchinin önünden yapılabilir.

• Eğer bir takımdaki oyuncu sayısı, oyun devam ederken, 3’ün altına düşerse maç sona 
erdirilir.

5m

5m

10m
6m

en az 28m en fazla 42m

en az 18m
 en fazla 22m

3m

5mr =0.25m 5m

5m

5m
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Futsal Oyun Kuralları

Oyunun Süresi
• Oyun her biri 20’şer dakikalık 2 periyot halinde oynanır, gençlerin oyunlarında süre 

kısalabilir. (20 dakika topun oyunda olduğu süreyi belirtir, topun oyun dışı olduğu her 
anda zaman hakemi kronometreyi durdurur.)

• Devre arası 15 dakikadan fazla olmamalıdır.
• Takımların her periyotta birer dakikalık mola hakkı vardır. Birinci periyottaki mola 

hakkı ikinci yarıya aktarılamaz.
• Top yerden veya havadan oyun alanı dışına çıkınca, oyun, hakem tarafından durdurul-

duğunda, top, tavana çarptığında oyun dışıdır.

Topun Oyunda ve Oyun Dışı Olması
Eğer oyun kapalı alanda oynanıyorsa topun tavana çarpması durumunda oyun topa en 
son dokunan takımın rakibi tarafından kullanılacak taç vuruşu ile başlar. Taç atışı, topun 
tavana temas ettiği yerin taç çizgisi üzerindeki en yakın noktasından yapılır.

Oyuncuların Giysi ve Gereçleri
Zorunlu ekipman şunlardır:
- Kollu forma ya da tişört
- Şort
- Tozluklar
- Tekmelikler
- Ayakkabı (Sadece kanvas, kauçuk ya da benzer tabanlı yumuşak deriden antrenman ya 
da jimnastik ayakkabıları.)

Oyuncular kendilerine ve rakiplerine zarar verebilecek aksesuarlar kullanamazlar. (Yüzük, 
küpe, kolye vb.)

Topu Oyuna Sokma Yöntemleri
• Taç vuruşu futboldakinden ayrı olarak ayakla yapılır ve oyuncu vuruşu yapmak üzere 

topu yere koyduğu andan itibaren 4 saniye içinde topu oyuna sokmalıdır.
• Kale atışı, atışı kullanacak takımın kalecisi tarafından ceza sahası içinden 4 saniye için-

de eliyle oyuna sokulmasıyla yapılır.
• Bütün vuruş ve atışlarda bu dört saniye kuralı geçerlidir.
• Taç vuruşu, köşe vuruşu ve serbest vuruşlarda tüm rakip oyuncular toptan en az 5m. 

uzakta durmalıdırlar.
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Futsal Oyun Kuralları

Fauller ve Fena Hareketler
Bir oyuncunun aşağıdaki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz 
ve aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine bir direkt serbest vuruş 
verilir.
• Rakibe tekme atarsa veya atmaya teşebbüs ederse,
• Rakibi çelmelerse,
• Rakibin üzerine sıçrarsa,
• Rakibe şarj yaparsa,
• Rakibe vurursa veya vurmaya teşebbüs ederse,
• Rakibini iterse,
• Rakibe ayakla müdahale ederse.
Ayrıca, oyuncunun aşağıdaki üç ihlalden birini yapması halinde rakip takım lehine bir 
direkt serbest vuruş kararı verilir:
• Rakibini tutarsa,
• Rakibine tükürürse,
• Bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanındaki kaleci hariç).

Birikmiş Fauller
• Bir takım, devre içerisinde  yukarıdaki ihlaller nedeniyle 5 direkt serbest vuruş ile cezalandı-

rılır ise, daha sonraki her direkt serbest vuruş, 10 m. noktasından kullanılır. Savunma yapan 
takım bu serbest vuruşlar esnasında baraj kuramaz.

• Eğer bir oyuncu, takımının birikmiş faulünü 10 m. çizgisi ile kale çizgisi arasında kendi yarı 
sahasında yapmışsa, serbest vuruşun ikinci penaltı çizgisinden mi yoksa falün yapıldığı nok-
tadan mı kullanılacağına atışı kullanacak takım karar verir.

İhraç Edilen Oyuncu
• Eğer bir oyuncu oyun kuralları kitabında belirtilen sebepler nedeniyle, kızmızı kart 

görüp, oyundan ihraç edilirse tekrar oyuna dönemez.
• İhraç edilen oyuncunun yerine, oyuncu ihraç edildikten 2 dakika sonra bir yedek 

oyuncu girebilir.
• Bu iki dakikalık sürede diğer takıma göre eksik oynayan takım bir gol yerse, 2 dakika-

lık sürenin bitmesini beklemeden, ihraç edilen oyuncunun  yerine bir yedek oyuncu 
girebilir.
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İlk yılımızda Elit Tur’a katıldık
Türk Milli Futsal takımı 2007 yılında ku-
ruldu. Ay-yıldızlı ekip henüz ilk senesinde 
katıldığı ilk resmi organizasyon olan Avru-
pa Şampiyonası eleme grubunda Arnavut-
luk, Ermenistan 
ve Finlandiya’yı 
geride bırakarak 
Elit Tur’a çıkma 
başarısı göster-
di.   Teknik Direk-
tör Ömer Kaner 
yö n et i m i n d e k i 
Futsal A Milli Ta-
kımımız, 2010 yı-
lında İngiltere’de 
düzenlenen ve ev 
sahibi İngiltere ile 
birlikte Malta ve 
Finlandiya’nın ka-
tıldığı özel dörtlü 
turnuvada şampiyonluğu kazandı.  

Avrupa’nın en iyi 12 takımı arasına girdik
Futsal Milli Takımımız 2011 yılında önemli 
başarılara imza attı. Milliler, İzmir’de yapı-
lan 2012 UEFA Futsal Şampiyonası Ön Ele-
me Turu A Grubu’nda Moldova, Karadağ ve 
İsviçre’nin arasından sıyrılarak eleme gru-
buna yükseldi. Türkiye, Ukrayna’da düzen-
lenen eleme grubu karşılaşmalarında da 
Belçika ve Macaristan’ı geride bırakarak ev 
sahibi Ukrayna’nın ardından ikinci oldu ve 
tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası final-
lerine katılmaya hak kazandı. Türkiye, ön 
eleme grubundan gelip Avrupa’nın en iyi 
12 takımı arasına girmeyi başaran tek ülke 

oldu. Futsal Milli Takımımız, 2011 yılında 
Estonya’da oynanan 2012 FIFA Futsal Dün-
ya Kupası I. Ön Eleme Turu D Grubu maçla-
rında Arnavutluk, Estonya ve Finlandiya’yı 
mağlup etmeyi başararak 2012 FIFA Futsal 

Dünya Kupası 2. 
Ön Eleme Turu’na 
yükseldi.

İlk kez Avrupa 
Şampiyonası 
Finallerindeyiz
2012 yılında Tür-
kiye, Milli Takımın 
kurulmasından beş 
yıl sonra Avrupa 
Şampiyonası final-
lerinde mücadele 
etmenin gururunu 
yaşadı. Turnuva-
da İtalya ve Rusya 

gibi iki güçlü ekiple aynı gruba düşen Ay-
yıldızlı ekip Euro Futsal tarihindeki ilk go-
lünü İtalya’ya atarken, grupta üçüncü sırayı 
alarak elendi.

Futsal Milli Takımı
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Ülkemizde Türkiye Futbol Federasyonu ça-
tısı altında ilk futsal ligi, Efes Pilsen Futsal 
Lig’i adı altında 2009 yılında düzenlendi. 
8 bölgede oynanan maçlar sonunda grup-
larında liderliği elde eden takımlar sekizli 
finalde mücadele etti. İstanbul’un ev sa-
hipliği yaptığı sekizli final karşılaşmalarında 
Muğla Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, 
Marmara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi ve Kepez Belediyesi 
takımları yer aldı. 
İTÜ Ayazağa Kampüsü Spor Salonu’nda oy-
nanan maçta Muğla Üniversitesi’ni 2-1 ye-
nen Gazi Üniversitesi 
ligin ilk şampiyonu 
oldu. Başkent ekibi 
aynı zamanda ül-
kemizi UEFA Futsal 
Kupası’nda tem-
sil eden ilk takım 
olma onurunu da yaşadı. İstanbul Üniver-
sitesi, 19 Mayıs Üniversitesi’ni 8-5 mağlup 
etti ve ligi 3. sırada tamamladı.

Son 2 yılın şampiyonu İstanbul Üniversitesi
2009-2010 sezonunda daha geniş bir 
katılımla gerçekleşen ligde şampiyonu 

İstanbul’da oyna-
nan dörtlü final 
maçları belirledi. 
İTÜ Ayazağa Spor 

Salonu’nda oynanan   
final karşılaşmasında İs-

tanbul Üniversitesi, Çam-
laraltı Koleji Ege Elitspor’u 

7-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. ODTÜ, 
Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü’nü 11-9 
yenerek üçüncü oldu. Geçen sezon ise ligin 
dörtlü finali Eskişehir’de yapıldı. Anadolu 
Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü BESYO Spor 
Salonu’nda oynanan final karşılaşmasında 
İstanbul Üniversitesi, Çamlaratı Koleji Ege 
Elitspor’u 8-2 mağlup etti.  Böylelikle İstan-
bul Üniversitesi Spor Kulübü,  bir yıl  önce 
olduğu gibi 2010-2011 sezonunda da şam-
piyon olarak, Türkiye’yi bir kez daha UEFA 
Avrupa Futsal Kupası’nda temsil etme hak-
kını kazandı. Kayseri Atatürk Lisesi’ni 12-10 
yenmeyi başaran Seyhan Belediyesi ise ge-
çen sezonu üçüncü sırada tamamladı.

Efes Futsal Ligi Tarihi

2009 - 2010 Sezonu Şampiyonu
Gazi Üniveritesi

2010 - 2011 Sezonu Şampiyonu
İstanbul Üniveritesi
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2011 - 2012 Sezonu Finalistleri

Çamlaraltı Koleji Ege Elitspor  
Kadro
Engin Kaya
Şenol Çıracı
Günhan Yılmaz
Ergun Öztekin
Onur Bayraktar
Çağdaş  Cabak
Ahmet Kılıç
Naci Burak Kara
Emre Yalçın
Hasan Haykır
Barış Terzioğlu
Volkan Reka
Anıl Gündem
Emre Arpacı
Aykut Koç
Ceyhan Baziya
Serhan Göker Guruptan
Seyhan Yavuz
Malik Sercan Gök
Caner Solmaz
Teknik Sorumlu: Melih Balyan
Antrenör: Muzaffer Katipoğlu

Finallere nasıl geldi?
2011-2012 Efes Futsal Ligi’nde ilk sınavlarını bölge elemelerinde İzmir A Grubu’nda ve-
ren Çamlaraltı Koleji Ege Elitspor; tüm maçlarını kazanarak Bosch U.A DTM Betaspor, 
İzmirspor ve İzmir Elitspor’u geride bıraktı. İzmir temsilcisi attığı 38 gole karşılık kalesinde 
8 gol gördü. İzmir Bölge Yükselme Grubu’nda Bosch U.A DTM Betaspor, Nil Oto Gaz ve 
Konak Belediyespor ile eşleşen Çamlaraltı Koleji Ege Elitspor yine tüm karşılaşmalardan 
galibiyetle ayrılırken 32 gol atıp 9 gol yedi. İzmir ekibi, Efes Futsal Ligi Süper Bölge eleme-
lerinde Eskişehir Grubu’nda İstanbul’dan Beşiktaş Futsal Okulu, Bursa’dan Tuhafiyeciler 
Odası ve Sakarya’dan Çarkspor ile mücadele etti. İzmir ekibi iki galibiyet bir beraberlikle 
yedi puan topladı. Attığı 37 gole karşılık kalesinde 11 gol gören Çamlaraltı Koleji Ege Elits-
por lider olarak finallere katılmaya hak kazandı.
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Elazığ Gençlik Spor 

2011 - 2012 Sezonu Finalistleri

Kadro
Atilla Aslan
Veysel Bozali
Süleyman Kaan Çuhadar 
Samet Ersöz
Nurullah Aravi
Gökhan Yılmaz
Ufuk Yalçınkaya
Nihat Uğur
Fırat Altıntaş
Recep Akkaya
Sami Erdem
Nurettin Doğan
Celal Karadağ
Engin Gürgül
Nafiz Onur Turan
Selim Çelebi
Kenan Taş
Ersen Kantarcıoğlu
Yunus Gürbüz
Vedat Top
Teknik Sorumlu: Cihan Erdim

Finallere nasıl geldi?
Elazığ Gençlik Spor Kulübü, Efes Futsal Ligi’nde mücadeleye Malatya Grubu’nda başladı. 
İnönü Üniversitesi, Kahramanmaraş Çağlayan Gençlikspor, Taştepespor ve Bilgiyurtspor 
ile mücadele eden Elazığ temsilcisi tüm maçlarını kazanarak 12 puanla grubu lider olarak 
tamamlamayı başardı. Elazığ Gençlik Spor Kulübü rakip fileleri 25 kez havalandırırken 
kalesinde 8 gol gördü. Elazığ Gençlik Spor, 2011-2012 sezonu Süper Bölge elemelerin-
de Erzurum Grubu’nda Trabzon temsilcisi Hekimoğlu Doğanspor, Muş’tan Dursunspor, 
Van’dan Arena Halısaha ile mücadele etti. Tüm karşılaşmalarını kazanan, 26 gol atıp 11 
gol yiyen Elazığı Gençlik Spor Kulübü, Türkiye şampiyonunu belirleyecek dörtlü finalde 
mücadele etmeye hak kazandı.
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2011 - 2012 Sezonu Finalistleri

Kadro
Mustafa Ertuğrul İlyasoğlu
Kutsal Anı Ertok
Burak Işıkay
Selçuk Mingan
Onur Mengi
Yiğitcan Yenilmez
Muhammet Altunay 
Kemalcan Ahmet Buğlar
Savaş Şenel
Enes Bayraktar
Muhammet Aslan
Mustafa Kurtay
Cihan Özdemir
Gökay Baykal
Gökhan Dinç
Mehmet Aytemiz
Barış Boylu
Çağatay Buçan
Uğur Kara
Şakir Bozlar
Teknik Sorumlu: Murat Kaya
Antrenör: Cihan Özdemir

Finallere nasıl geldi?
2011-2012 Efes Futsal Ligi bölge elemelerinde İstanbul Avrupa Yakası Grubu’nda yer 
alan İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş Futsal Okulu, Gaziantepli Kardeşlerspor, Burç Koleji, 
Büyük Avluspor ve Güngören Efsanespor ile mücadele etti. Sarı-yeşilliler tüm maçlarını 
kazanarak grup liderliğini elde etti. İstanbul Üniversitesi rakip fileleri 73 kez havalandırır-
ken, kalesinde 14 gol gördü. İstanbul Bölge Yükselme Grubu’nda tüm karşılaşmalarından 
galibiyetle ayrılan İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş Futsal Okulu, Emniyet Müdürlüğü ve 
Sprintspor’un önünde ilk sırayı alırken, 22 gol atıp 8 gol yedi. Birinci olarak Süper Bölge 
elemelerine katılmaya hak kazanan sarı-yeşilliler, Ankara Grubu’nda İzmir ekibi Nil Oto 
Gaz, Erzurum temsilcisi Çağlayan Gençlikspor ve Kayseri’den Sağnak Koleji ile birlikte yer 
aldı. Bu etapta da tüm maçlarını kazanan İstanbul Üniversitesi adını finallere yazdırdı. 
İstanbul ekibi Süper Bölge karşılaşmalarında 34 gol atıp, 13 gol yedi. 

İstanbul Üniversitesi
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2011 - 2012 Sezonu Finalistleri

Kadro
Mahmut Akbaş
Mustafa Köseci
Giray Şaylan
İsmail Şahin
Mustafa Uyanık
Berkay Özyurek
Mehmet Sarper Kıskaç
Mehmet Semih Şahin
Onur Atik
Sümer Alvurdu
Ahmet Barut
Aydıner Birsin Yıldız
Mehmet Gören Köse
Burak Kayabaşı
İrfan Bal
Oytun Umut Şimşek
Ahmet Altuntaş
Emrah Şenkal
Emrah Sürücü
Teknik Sorumlu: Ulvi Aknur

Finallere nasıl geldi?
TÜFAD Ankara, Efes Futsal Ligi’nde 2011-2012 sezonu bölgele elemelerine Ankara A 
Grubu’ndan başladı. İlkimspor, Hacettepe Gençlik ve Çayyolusporile mücadele eden TÜ-
FAD Ankara iki galibiyet, bir beraberlikle grubunda ilk sırayı alırken, 20 gol atıp kalesinde 
10 gol gördü. Yükselme grubunda Emniyet Genel Müdürlüğü, İlkimspor ve ODTÜ Gençlik 
ile mücadele eden TÜFAD Ankara bu etapta iki galibiyet bir yenilgi alarak birinci oldu. 
Başkent temsilcisi 16 gol atıp 10 gol yedi. Efes Futsal Ligi Süper Bölge elemelerinde Kay-
seri Grubu’nda yer alan TÜFAD Ankara, aldığı üç galibiyetle Adana ekibi Seyhan Beledi-
yespor, Samsun temsilcisi Ladikgücü ve Eskişehir’den Osmangazi Üniversitesi’ni geride 
bırakarak zirvede yer aldı. 21 gol atıp kalesinde 10 gol gören TÜFAD Ankara böylelikle 
finallere adını yazdırmayı başardı.

TÜFAD Ankara
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Fikstür

  EFES FUTSAL LİGİ TÜRKİYE FİNALLERİ MÜSABAKA PROGRAMI

YARI FİNAL MÜSABAKALARI
24 Nisan 2012 14:30 Elazığ Gençlik Spor İstanbul Üniversitesi
24 Nisan 2012 17:00 TÜFAD Ankara Çamlaraltı Koleji Ege Elitspor

ÜÇÜNCÜLÜK MÜSABAKASI
25 Nisan 2012 14.30 1. MAÇ MAĞLUBU 2. MAÇ MAĞLUBU

FİNAL MÜSABAKASI
25 Nisan 2012 17.00 1. MAÇ GALİBİ 2. MAÇ GALİBİ

Müsabakalar İzmir Celal Atik Spor Salonu’nda oynanacaktır.

Müsabaka Esasları
• Final grubu tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacaktır.
• Müsabaka süresi sonunda takımlar arasındaki beraberlik bozulmaz ise, müsabakaya 

5’er dakikalık iki devre eklenecektir.
• Uzatma süreleri sonunda da beraberlik bozulmaz ise, kazanan penaltı noktasından 

yapılan vuruşlar sonucunda belirlenir
• Eğer uzatma devresi oynanıyorsa ikinci devrenin birikmiş faullerine devam edilir. 

Uzatma devresi zamanında çalınan bir birikmiş faul takımın ikinci devredeki toplam 
faulüne eklenir.

Celal Atik Spor Salonu
2011 - 2012 sezonu Efes Futsal Ligi finalleri-
ne ev sahipliği yapacak olan Celal Atik Spor 
Salonu 1700 kişilik koltuk kapasitesine sa-
hip. Tesis pek çok spor branşına hizmet edi-
yor. Salon 2005 Yaz Üniversite Oyunları’nın 
yanı sıra  2006 Avrupa Ümitler Basketbol 
Şampiyonası ile judo ve jimnastikte de bir 
çok ululararası organizasyona ev sahipli-
ği yaptı. 2011 yılında Euro Futsal Ön Ele-
me Turu karşılaşmaları da Celal Atik Spor 
Salonu’nda yapıldı.
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