Türkiye Futbol Federasyonu
Futsal Ligi Statüsü

Madde 1. Amaç ve Kapsam
Bu Statü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan “Futsal Ligi”ne katılım
koşullarının; kulüp yöneticilerinin, teknik sorumluların, oyuncuların ve diğer ilgililerin
uymakla yükümlü oldukları kuralların ve Futsal Ligi kapsamında oynanacak olan
müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Madde 2. Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Statü metninde geçen;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

FL: Futsal Ligi’ni;
TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu,
FGD: TFF Futbol Genel Direktörlüğü’nü,
Bölge Müdürlüğü: Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerini,
HiFBS: Türkiye Futbol Federasyonu Herkes için Futbol Bölge Sorumlularını,
HiFİS: Türkiye Futbol Federasyonu Herkes için Futbol İl Sorumlularını,
Takım: Belediyeler, Spor Kulüpleri, Üniversiteler veya Şirketler bünyesinde kurulmuş
olan futsal takımları ile herhangi bir tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın, oyuncuların bir araya
gelerek oluşturmuş oldukları futsal takımlarını,
AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu,
HiF Lisansı: Herkes için Futbol Lisansı’nı,
MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu,
Disiplin Kurulu: Bu statü ile bölgesel Futsal Disiplin Kurulları’nı
FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı

ifade eder.
Madde 3. Katılım Koşulları
(1) FL’ye katılmak isteyen takımlar;
a. Kulüp veya kurum yöneticileri, takım kaptanları ve teknik sorumlular tarafından eksiksiz
olarak doldurup imzalanmış FL Katılım Formu ve Taahhütnamesi’ni (Bkz. Ek-1);
b. Bu Statü’nün 10. maddesinde belirtilen nitelikleri taşıyan en az 12, en çok 20 oyuncudan
oluşan Takım Listesi ve eklerini (Bkz. Ek-2);
c. TFF tarafından belirlenecek katılım payını yatırılmış olduğuna ilişkin banka dekontunu;
ibraz ederek bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne başvurabilirler.
(2) FL’ye katılmayı taahhüt ettikleri halde mazeretsiz olarak katılmayan takımlar, 1 sezon
boyunca FL’ye katılmaktan men edilirler ve yatırmış oldukları katılım payı iade edilmez.
Madde 4. Organizasyon ve Sorumluluklar
(1) Müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kurumlar, müsabaka alanının düzeni,
müsabakanın genel organizasyonu ve gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması
işlerini TFF ile koordineli olarak yürütürler.
(2) Müsabakaların oynanacağı salonları tahsis eden kurumlar, bir takım ile ligde yer almak
isterse katılım payından muaf tutulurlar.
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(3) Müsabakalar, TFF’nin hakem desteği ile gerçekleştirilir.
(4) HiF Bölge Sorumlusu, tüm raporları ve müsabaka sonuçlarını FGD ve MHK’ye
göndermekle yükümlüdür.
(5) FL’ye ilişkin sezon planlaması, fikstür düzenlemesi, müsabaka ertelemeleri, gün ve saha
değişiklikleri ve olaylı müsabakalar ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konularında TFF
yetkilidir.
(6) Müsabakalar ile ilgili tüm kararlar TFF tarafından alınır ve gerekli işlemlerin yapılması
için ilgili birimlere bildirimde bulunulur.
Madde 5. Oyun Kuralları ve Toplar
(1) Müsabakalarda; FIFA Uluslararası Futsal Oyun Kuralları uygulanır.
(2) Müsabakalarda, TFF tarafından belirlenen toplar kullanılır.
Madde 6. Müsabaka Sistemi
(1) TFF Bölge Müdürlükleri tarafından başvuruları kabul edilen takımlar arasından başvuru
sırasına göre en az 4 en fazla 12 takım, ilgili bölgede düzenlenen FL Eleme Grubu
müsabakalarına katılma hakkını elde eder. Başvuran takım sayısının 12’yi geçmesi
durumunda saha tahsisi yapan takımın başvurusu kabul edilir ve diğer takımlar arasında
kura çekilir.
(2) Bölgede eleme grubu müsabakalarına katılacak takımlar, TFF tarafından yapılacak kura
çekimi ile takım sayısına bağlı olarak aşağıda belirtildiği şekilde eleme grubu
müsabakalarını gerçekleştirirler ve bölgelerinde 1. olan takımlar Üst Lig müsabakalarına
katılmaya hak kazanırlar:
a) 4 takımın katılması halinde; çift devre lig usulü
b) 5, 6 veya 7 takımın katılması halinde tek devre lig usulü,
c) 8 takımın katılması halinde, 4’er takımlı iki grupta tek devre lig usulü ve
gruplarında ilk 2 sırayı alanların katılacağı 4 takımlı tek devre lig usulü
yükselme grubu,
d) 9 takımın katılması halinde, 4 ve 5 takımlı iki grupta tek devre lig usulü ve
gruplarında ilk 2 sırayı alanların katılacağı 4 takımlı tek devre lig usulü
yükselme grubu,
e) 10 takımın katılması halinde, 5’er takımlı iki grupta tek devre lig usulü ve
gruplarında ilk 2 sırayı alanların katılacağı 4 takımlı tek devre lig usulü
yükselme grubu,
f) 11 takımın katılması halinde, 5 ve 6 takımlı iki grupta devre lig usulü ve
gruplarında ilk 2 sırayı alanların katılacağı 4 takımlı tek devre lig usulü
yükselme grubu,
g) 12 takımın katılması halinde, 4’er takımdan oluşan üç grupta tek devre lig
usulü ve gruplarında ilk sırayı alan ve en iyi 2. takımın oluşturacağı 4 takımlı
tek devre lig usulü yükselme grubu,
(3) Eleme ve yükselme gruplarındaki müsabakalarda galibiyete 3 puan beraberliğe 1 puan ve
mağlubiyete 0 puan verilir. FL’de hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine
5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul
edilmez. Hükmen galip gelen takımın beşten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir.
(4) FL’deki puan ve averaj usulleri FMT’nin 9. maddesine göre belirlenir.
(5) 16 Bölgenin birincileri Üst Lig müsabakalarına katılırlar. Üst lig müsabakaları TFF
tarafından mesafeler göz önünde bulundurularak belirlenecek doğu ve batı olmak üzere 2
farklı grupta deplasmanlı tek devre lig usulü müsabakalar ile gerçekleştirilecektir.
(6) Doğu ve batı gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Türkiye 4’lü Finallerine katılmaya hak
kazanacaklardır. doğu grubunun birincisi batı grubunun ikincisi ile, batı grubunun
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birincisi doğu grubunun ikincisi ile yarı final müsabakaları yapacaklardır. Kazananlar bir
gün sonra final, kaybedenler üçüncülük müsabakası oynamaya hak kazanacaktır. Türkiye
Finalleri tek maçlı eleme usulü ile oynanır.
Madde 7. Avrupa Şampiyonası’na Katılım
(1) Türkiye Finalleri sonucunda sezonu birinci olarak tamamlayan kulüp, TFF’nin vereceği
ulaşım ve konaklama desteği ile UEFA Avrupa Futsal Kupasına katılmaya hak
kazanacaktır.
(2) TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama organizasyonu, 12 sporcu ve idareci olmak
üzere 15 kişilik kafile ile sınırlıdır. TFF tarafından yapılacak ulaşım ve konaklama
organizasyonu, UEFA Avrupa Futsal Şampiyonasında 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.
UEFA Avrupa Futsal Kupası organizasyonunun, TFF tarafından Türkiye’de düzenlenmesi
halinde, aynı şartlar Türkiye için de geçerli olacaktır.
(3) UEFA Futsal Avrupa Kupası’nda ilgili UEFA mevzuatı geçerlidir.
Madde 8. Salonlar
(1) FL müsabakaları, TFF tarafından uygunluğu tescil edilen salonlarda oynanır. Açık alanda
müsabaka yapılamaz.
(2) Müsabakaların yapılacağı salonlar, HiFBS, HiFİS, kulüp veya takım tarafından önerilir ve
FGD’nin onayına sunulur.
(3) Salonlar, FIFA Futsal Oyun Kuralları’na mümkün olduğu kadar uygun olmalıdır.
(4) Uluslararası müsabakalarda, FIFA Futsal Oyun Kuralları’nda belirtilen ölçülere uyulması
zorunludur.

Madde 9. Sahaya Girebilecek Kişiler
(1) Takımların İdari veya Teknik Sorumluları, en geç müsabakadan 30 dakika önce isim
listelerini imzalarlar ve MHK tarafından ataması yapılmış müsabakayı yönetecek
hakemlere teslim ederler.
(2) Müsabakalarda, isim listesinde yer alan yedek oyuncular dışında TFF Bölge
Müdürlükleri’ne isimleri önceden bildirilmiş olması koşuluyla, her takıma mensup
aşağıdaki görevlilerden en fazla beş(5) tanesi sahaya girebilir:
a) 1 Teknik Sorumlu ve/veya 1 Antrenör
b) 1 İdari Sorumlu
c) 1 Doktor ve/veya 1 Masör ve/veya 1 Fizyoterapist
Madde 10. Oyuncuların Uygunluğu
(1) Müsabakalara katılacak oyuncuların ilgili sezonun başladığı yılın 1. ayının 1. günü itibariyle
15 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını tamamlamamış olmaları şarttır. Oyuncu uygunluğunun
belirlenmesinde yaş tashihleri dikkate alınmaz.
(2) 35 yaşını tamamlamış olan profesyonel futbolcuların FL’de oynamasına izin verilir.
Belirtilen koşullarda olan sporcuların durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.
(3) 3. maddede belirtilen belgeleri eksiksiz olarak Bölge Müdürlükleri’ne teslim eden
takımların oyuncularına, TFF Bölge Müdürlükleri tarafından HiF Lisans Talimatı
uyarınca HiF Lisansları verilir ve takım listeleri onaylanır. Amatör ve profesyonel lisansa
sahip oyuncular HiF lisansı almayacaktır ancak, bu lisansların asıllarını müsabaka öncesi
ibraz etmek zorundadırlar.
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(4) FL takımları, 1. fıkrada belirtilen şartlara sahip olmak koşuluyla en fazla 2 yabancı
uyruklu oyuncuyu kadrolarında bulundurabilirler. Yabancı uyruklu oyuncu transferi üst
lig maçları başlangıcında biter.
(5) Eleme grubu müsabakaları neticesinde üst lige çıkmaya hak kazanan takımlar, üst lig
müsabakaları için en fazla 3 oyuncu transfer edebilir. Takımlar, transfer ettikleri
oyuncuları, üst lig müsabakaları başlamadan 7 gün önce FGD’ye bildirmemeleri halinde,
bu oyuncuları üst lig müsabakalarında oynatamazlar. Üst ligde yer alan bir takımın
kadrosunda bulunan bir oyuncu, başka bir üst lig takımına transfer olamaz.
(6) Bu maddede belirtilen hususlara aykırı davranan takımlar veya kulüpler hakkında hükmen
mağlubiyet ve turnuvadan ihraç kararı vermeye TFF Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 11.Teknik, İdari Sorumlular ve Antrenörler
(1) FL’ye katılan takımlarda görev yapan antrenörlerin “C” ve üstü kategorilerde TFF
tarafından verilmiş veya denkliği kabul edilmiş herhangi bir Antrenör Lisansına sahip
olmaları ve TFF tarafından gerçekleştirilen Futsal Gelişim Seminerine katılmış olmaları
zorunludur.
(2) Teknik sorumluların eğitimlerine ilişkin planlama ve organizasyon, TFF tarafından
gerçekleştirilir.
Madde 12. Disiplin Hükümleri
(1) Bu Statü’ye ve diğer talimatlara aykırı davranan oyuncular, teknik sorumlular, yöneticiler,
takımlar, kulüpler, kuruluşlar ve diğer ilgililer hakkında FDT uygulanır.
(2) Üst Lig ve Türkiye Finalleri kapsamında yapılan müsabakalarda meydana gelen
eylemlerle ilgili olarak karar verme yetkisi AFDK’ ya aittir. AFDK’nın vermiş olduğu bu
kararlara karşı kararın yazılı bildirimini veya yazılı bildirim hükmündeki duyuruyu
izleyen 7 gün içinde Tahkim Kurulu nezdinde itiraz edilebilir.
(3) HiF Bölge Sorumluları ve HİF İl Sorumluları ihtiyaç duyulduğunda oynanacak
müsabakalarla ilgili rapor tutma ile görevlendirilebilirler.
(4) Olaylı müsabakaların raporları, Bölge Müdürlükleri tarafından toplanarak 48 saat içinde
faks yoluyla FGD’ye gönderilir.
(5) FL müsabakalarında kırmızı kart gören oyuncular, AFDK’ya sevki gerektirmeyen
durumlarda bir sonraki müsabakada takım kadrosunda yer almayarak cezalarını infaz
ederler.
(6) FL bölge müsabakaları sonucunda kırmızı kart cezaları ile Disiplin Kurulu veya
AFDK’nın vermiş olduğu cezalar, sadece FL müsabakalarında takım kadrolarında yer
almamak suretiyle infaz edilmiş sayılırlar.
Madde 13. Futsal Disiplin Kurulları
(1) Futsal Disiplin Kurulları, HİF Bölge Sorumlusu veya HİF İl Sorumlusu başkanlığında
turnuvaya katılan takımların veya kulüplerin temsilcilerinin oyları ile temsilciler arasından 2
asil üye ve oy sıralamasında onları takip eden ilk 2 sıradaki kişilerin yedek üye olarak
seçilmesi ile oluşurlar.
(2) Seçimler gizli oy ve açık sayım sistemi ile yapılır. Oyların eşitliği halinde kazanan adaylar
kura çekimiyle belirlenir.
(3) Üst Lig ve Türkiye Finalleri müsabakaları dışındaki müsabakalarda meydana gelen
olaylarla ilgili olarak karar verme yetkisi Futsal Disiplin Kurulları’na aittir.
(3) Disiplin Kurulu, ilk toplantısında bir raportör seçer.
(4) Kurul, oy çokluğu ile karar verir.
(5) Disiplin Kurulu üyeleri, verilecek kararda taraf iseler o dosyaya ilişkin olarak kuruldan
derhal çekilmek zorundadırlar. Bu üyeler ilgili dosyada yerlerini yedek üyelere bırakırlar.
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Madde 14. Kararlar ve Kararlara İtirazlar
(1) Futsal Disiplin Kurulları’nın 4 müsabakaya kadar müsabakadan men ve 30 güne kadar hak
mahrumiyeti cezaları kesindir.
(2) FL müsabakalarında meydana gelen eylemler sonucunda Turnuvadan İhraç cezasına
hükmedilemez.
(3) Futsal Disiplin Kurulları’nın 1. fıkrada belirtilen kararları dışındaki kararlarına karşı,
kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde İl Disiplin Kurulu’na itiraz edilebilir. İl Disiplin
Kurulu’nun kararları kesindir.
(4) Futsal Disiplin Kurulu kararlarına itiraz cezanın infazını durdurmaz. Ancak ilgililer itiraz
merciinden infazın durdurulmasını talep edebilirler.
Madde 15. Tebligat
Disiplin Kurullarının kararları ile ilgili tebligat, Katılım Formu ve Taahhütnamede belirtilen
posta veya e-mail adresine veya faks numarasına yapılır.
Madde 16. Oyuncu Kayıt İşlemleri
(1) Bu Statü’nün 10. Maddesinde belirtilen şartlara uygun oyuncuların tescili ve takım
listesinin onaylanması, gerekli tüm evraklarının tamamlanmış olması şartıyla, Bölge
Müdürlükleri tarafından yapılır.
(2) TFF, yapacağı anlaşmalara dayanarak tüm takımları belirli limitler dahilinde sigorta
ettirebilir.
Madde 17. Takımların Renkleri ve Formalar
(1) FL’ye katılan takımlar, FL Katılım Formu ve Taahhütnamesi’nde belirtilen renklerden
oluşan formaları giyerler.
(2) Takımlar, TFF Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı’na uygun olmak koşuluyla
formalarına reklam alabilirler.
(3) Takımların, biri açık renk olmak üzere en az iki farklı tip formayı müsabakalara gelirken
yanlarında bulundurmaları zorunludur.
(4) İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma değiştirir. Fikstürde ismi
önce yazılı olan takım ev sahibi takım sayılır.
(5) Kulüpler, forma sırt numaralarını 1–30 rakamları arasında futbolcu isimlerine göre belirler
ve hangi futbolcunun kaç numaralı formayı giyeceğini müsabakaların başlamasından önce
yazılı olarak TFF’ ye bildirirler.
(6) Oyuncuların formalarındaki sırt numaralarının boyu 25 – 30 cm arasında olur ve her
oyuncu farklı numaralı bir forma giyer. Formaların ince veya kalın çubuklu olması
halinde, kulübün tescilli renklerinden birinin fon olduğu 30 x 35 cm. alan üzerinde
belirgin şekilde farklı bir renk ile numara yazılmış formalar giyilir.
(7) Kalecilerin formaları, diğer oyuncular ve hakemlerden bariz şekilde farklı renklerde
olmak zorundadır.
(8) Futsal oyun kuralları gereği, takımlar herhangi bir oyuncularının müsabaka içinde oyuncukaleci olarak yer almasını, ancak oyuncu-kaleci olarak yer alacak sporcunun aynı sırt
forma numarası ve farklı bir yelek giyerek sahada bulunması ile sağlayabilirler. Oyuncukaleci olarak yer alacak bu oyuncunun müsabaka öncesinde hakemlere bildirilmesi
zorunludur.
(9) Takım kaptanlarının kollarından birinde 5 cm eninde ve formadan farklı bir renkte olan
bant bulunur.
(10) Takımlar sağ kollarında FL ve isim sponsoru logosunu bulundurmak zorundadırlar.
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Madde 18. Kupa ve Madalyalar
A. KUPA;
(1)TFF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde FL Müsabakaları sonunda birinci olan
kulüp veya takıma şampiyonluk kupası verilir.
(2) Final müsabakasında mağlup olarak ikinci olan kulüp veya takıma şilt verilir.
(2) Kupa ve şiltin tasarımına ve üretimine TFF karar verir.
(3) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır.
(4)Kulüpler TFF’nin belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve Kupa törenine katılmak
zorundadırlar.
B. MADALYALAR;
(1) EFPL Müsabakaları sonunda şampiyon olan ve ikinci olan kulüplerin veya takımların
futbolcu, teknik heyet ve yöneticilerine, bu başarılarını simgeleyen birer madalya verilir.
(2) Her takıma en fazla 25 adet madalya verilir.
Madde 19. İtirazlar
(1) FL müsabakaları ile ilgili her türlü itiraz FMT’ye uygun olarak yapılır.
(2) İtirazların dikkate alınması için, 200,00.- TL tutarındaki itiraz depozitosunun TFF
tarafından belirtilen banka hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin, itirazda bulunan
takımların bağlı bulundukları Bölge Müdürlükleri’ne sunulması zorunludur.
Madde 20. Müsabaka Sonuçlarının Tescili
Düzenlenen müsabakaların sonuçları, TFF tarafından tescil edilmeden geçerli sayılmaz.
Madde 21. Yol Masrafları
Gerekli belgelerin (fatura, bilet, vs.) ibrazı ve Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması
halinde, takımların deplasmanda oynayacakları üst lig müsabakalarına ilişkin ulaşım
giderlerini karşılamak üzere, karayolu ile gidiş-dönüş için kat edilen toplam kilometre başına
TFF tarafından 1,00.- TL tutarında ödeme yapılır. Takımlara, hükmen yenik sayıldıkları
müsabakalarda yol ve konaklama masrafı ödenmez. Konaklama yaptıklarını (fatura, fiş vb.)
belgeler ile ibraz edenlere 750,00 TL konaklama bedeli ödenir.
Madde 22. Gözlemci ve Hakemler
(1) Müsabakalarda, MHK ve İl Hakem Kurulu tarafından atanan 1 gözlemci ve 4 hakem
görev yapar. 2 hakem sahada (orta ve çizgi) görev yaparken, 1 hakem sürenin
tutulmasında, 1 hakem de masada görevlidir.
(2) Müsabakalarda yer alacak gözlemci ve hakemlerin ücretleri, “MHK Gözlemci ve Eğitimci
Tazminat, Harcırah, Ulaşım Ücretleri ile Ödeme Prensip ve Yöntemleri” İç Talimatından
belirtilen miktarlar üzerinden, Bölge Müdürlükleri’nin onayından sonra TFF tarafından
ödenir.
Madde 23. Sponsorluk ve Gişe Gelirleri
(1) FL müsabakalarından elde edilecek gişe gelirleri salonu tahsis eden kuruluşa aittir.
(2) Sponsorlardan ve ticari hakların satışından ve benzeri yollardan elde edilecek gelirler,
TFF tarafından takımların yol masrafları, hakem konaklama, yol masrafları, ücretleri ve
diğer organizasyon giderlerinin karşılanması amacıyla kullanılır.
(3) Saha içindeki reklam alanlarının %50’si TFF’ye, %50’si salonu tahsis eden kuruluşa
aittir. Gerek TFF, gerekse salonu tahsis eden kuruluş, kendilerine ait alanların satışı ve
elde edilen gelirlerin değerlendirilmesi konusunda yetkilidirler.
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(4) Salonu tahsis eden kuruluşlar, TFF tarafından yapılmış FL’ye ilişkin sponsorluk
anlaşmalarına taraf olan şirketlerin rakibi konumundaki firmalar ile saha içi reklamları
konusunda anlaşma yapamazlar.
(5) Kulüpler, her müsabakada Lig Sponsoru’na tesis kapasitesinin toplam %5’i oranında bilet
tahsis etmekle yükümlüdürler.
(6) Sahaları tahsis eden kurum 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
gerçekleştirilmesi için azami gayreti gösterirler.
Madde 24. Ticari Haklar
FL müsabakalarına ilişkin yayın hakları, bütün diğer ticari haklar ile Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve ilgili Kanun Hükmünde Kararnamelerden doğan fikri ve sınai haklar TFF’ye ait
olup, bu hakların üçüncü kişilere pazarlanması, satışı ve lisanslanmasına münhasıran TFF
Yönetim Kurulu yetkilidir.
Madde 25. Statüde Düzenlenmeyen Hususlar
Statüde ayrıca düzenlenmeyen hususlar hakkında nihai olarak karar verme yetkisi TFF’ ye
aittir.
Madde 26. Yürürlük
Bu Statü, TFF Yönetim Kurulu’nun 23.12.2010 tarihli kararıyla kabul edilmiş ve 27.12.2010
tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe
girmiştir
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
……………… BÖLGESİ FUTSAL LİGİ
KATILIM – TAAHHÜTNAME - İLETİŞİM
FORMU
Kulüp - Takım Adı:
Kulüp ise Tescili var mı?

EVET 

HAYIR 

Merkez Adresi:
Takım İdari Sorumlusu:
Takım Teknik Sorumlusu:
Antrenörlük Belge Kategorisi:
Kulüp - Takım Renkleri:
Telefon:
Fax:
E-mail:

*Yukarıda yer alan tüm bilgilerin doğru olduğunu; ……………………………. Bölgesi’nde yapılacak olan Futsal Ligi Eleme, Yükselme
Grubu müsabakalarına ve hak kazanmamız halinde Futsal Ligi Üst Lig ve Türkiye Finalleri’ne katılacağımızı beyan ve taahhüt
ederiz.
**TFF tarafından belirttiğimiz adres, faks numarası ve e-mail adresine yapılacak olan bildirimlerin, kulübümüzün takımımızın resmi tebligat adresine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
***Tüzel kişiliği olmayan takımların İdari Sorumluları işbu belgeyi şahsen imzalamak zorunda olup, müsabakalara katılımla
ilgili ve müsabakalardaki tüm sorumluluk kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
****Katılım ücretinin aşağıda belirtilen hesaba yatırılmış olması ve banka dekontunun katılım-taahhütname ve iletişim
formu ile teslim edilmesi zorunludur.
*****İşbu formun eksiksiz olarak doldurularak gönderilmesi zorunludur.

Garanti Bankası TFF 1. Levent Ticari Şube
Katılım Bedeli Hesap No:

Şube Kodu:186 Hesap No:6297705
IBAN No:TR38 0006 2000 1860 0006 2977 05

İsim / İmza / Tarih:
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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
……………… BÖLGESİ FUTSAL LİGİ
KULÜP - TAKIM ADI:………………………………………
SPORCU LİSTESİ

NO

SPORCUNUN
ADI

SOYADI

TC

DOĞUM

LİSANS

LİSANS

KİMLİK NO

TARİHİ / YERİ

TÜRÜ

NO

1

A P HiF

2

A P HiF

3

A P HiF

4

A P HiF

5

A P HiF

6

A P HiF

7

A P HiF

8

A P HiF

9

A P HiF

10

A P HiF

11

A P HiF

12

A P HiF

13

A P HiF

14

A P HiF

15

A P HiF

16

A P HiF

17

A P HiF

18

A P HiF

19

A P HiF

20

A P HiF

Takım Temsilcisi
Adı Soyadı:
Tarih:
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İmza:

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