EK: 1
2021-2022 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARINDA
COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYGULANACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN ESASLAR
I- GENEL HÜKÜMLER
1.
Bu Esaslar; TFF Yönetim Kurulu’nun 10.08.2021 tarih ve 95 sayılı toplantısında kabul edilen ve
11.08.2021 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak yürürlüğe giren
“Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat” çerçevesinde 2021-2022 Sezonunda
Covid-19 salgın hastalığından dolayı Bölgesel Amatör Lig müsabakaları organizasyonuna ilişkin özel koşulları
belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
2.
Bu esaslarda yer alan özel düzenlemeler saklı kalmak koşuluyla müsabakaların oynanmasına yönelik
diğer Talimat ve Lig Statüsünde yer alan hükümler aynen uygulanır.
3.
Bu esaslar Bölgesel Amatör Lig müsabakalarına katılan kulüplerin yönetici, teknik adam, futbolcu ve
görevlileri ile müsabaka görevlileri, medya ve yayıncı kuruluş mensuplarını ve diğer kişileri kapsar.
4.
Statlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve hijyen uygulamalarının düzenlenmesi
ve uygulanması hususundaki tüm sorumluluk ev sahibi kulübe aittir
5.
Kulüpler, müsabakalarda yer alacak futbolcuları, teknik adamları ve diğer tüm görevlileri işbu esaslarda
belirtilen sağlık tedbirlerine ilişkin hususlar hakkında bilgilendirmek zorundadır.
Kulüpler bununla ilgili olarak EK:2'de yer alan “Covid -19 Yükümlülükleri Taahhütnamesi”’ni Kulüp
yetkilisine imzalatarak TFF’ye göndermek zorundadır. Kulüpler ayrıca EK: 3 'de yer alan “Muvafakatname”’yi
futbolcular ve teknik kişiler ve saha girecek diğer yöneticilerden alarak kulüp arşivinde saklayacaklardır.
6.
TFF tarafından her müsabakaya TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü olarak bir Sağlık Görevlisi atanır
ve TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü müsabakadan önce yapılacak olan Müsabaka Organizasyon Toplantısına
katılır.
7.
TFF Yönetim Kurulu tarafından aksine bir karar alınmadığı sürece, Bölgesel Amatör Lig 2021-2022
Sezonu müsabakalarına stadyum seyirci kapasitesinin % 50’si oranında ev sahibi takım seyircisi alınabilir.
Koltuklar bir dolu, bir boş olacak (1.5 metre) şekilde kullanılır.
II- SAĞLIK TEDBİRLERİ VE AKREDİTASYON
1Müsabakalardaki akreditasyon işlemleri Bölgesel Amatör Lig Statüsü EK:4’de gösterilen görevli ve
sayılar dikkate alınmak suretiyle uygulanır. Kulüpler müsabaka öncesi Aşı Sertifikası, PCR Testi ve HES Kodu
Takip Formunu (Ek:5) Sağlık Tedbirleri Kontrolörüne vermek zorundadır.
2Aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile;
Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile Covid-19
PCR Testi yaptırma zorunluluğu bulunmadan saha içine akredite edilerek bu alanda bulunabilir.

3Saha içine akredite edilecek, aşı takvimini tamamlamış kişiler son aşı tarihlerini takip eden 14. günden
itibaren 180 günlük sürenin, Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren
180 günlük sürenin dolmasından sonraki ilk müsabakadan önce ev sahibi takıma mensup ise müsabakadan en
geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3)
Covid-19 PCR testi yaptırması zorunludur.
4T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği aşı takvimini tamamlamamış, saha içinde akredite edilecek ev
sahibi takıma mensup kişilerin müsabakadan en geç 2 gün önce (MG-2), il dışında oynayacak takıma mensup
saha içinde akredite edilecek kişilerin ise müsabakadan en geç 3 gün önce (MG-3) Covid-19 PCR Testi
yaptırması zorunludur.
5Test yaptırması zorunlu olan kişilerin Covid-19 PCR sonuçları Sağlık Tedbirleri Kontrolörü tarafından
kontrol edilir. Test sonucu pozitif olanların, Covid-19 nedeniyle izolasyonda olanların veya test sonucu
müsabakadan önce çıkmamış olanların müsabakalara katılmalarına veya akredite edilmelerine izin verilmez.
İşbu maddenin 1., 2., 3. ve 4. fıkralarında yer alan koşulları yerine getirmeyenler, müsabakalara akredite edilmez
ve müsabakalarda yer alamazlar.
6Müsabakalara katılım için saha içinde bulunacak kişilerin, sezon sonuna kadar geçerli olacak şekilde
T.C. Sağlık Bakanlığı HES Kodunu almaları ve sezon sonuna kadar silmemeleri zorunludur.
III- STADYUM DÜZENİ VE ORGANİZASYON
1.
Saha içinde bulunabilecek kişiler ile akredite edilmiş kulüp başkanı haricindeki kişilerin, soyunma
odası koridorlarına giriş çıkışları yasaktır.
2.
Yedek kulübesinde bulunması gereken kişiler, hakemler, TFF Sağlık Tedbirleri Kontrolörü, Denetçi,
Gözlemci, Müsabaka Güvenlik Amiri, güvenlik personeli, Stadyum Müdürü, Saha Komiseri, sedyeci ve top
toplayıcılar dışında kimse, saha içinde bulunamaz. Bu kişilerin Aşı Sertifikası olması şarttır.
3.
Müsabakada 4 top toplayıcı görev yapar. Top toplayıcılar yaşları 16 ile 22 yaş arasında Aşı Sertifikası
olan kişilerden olmalıdır.
4.
Kulüplerin futbolcularına yaptırdıkları Covid-19 PCR Testi sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı
geçirmekte olanlardan dolayı müsabakalar ertelenmez. Kulüplerin pozitif vaka veya hastalığı geçirmekte olan
futbolcuları nedeniyle, oynama uygunluğu olan futbolcuların sayısının 9’un altına inmesi nedeniyle
müsabakaya çıkamamaları halinde, anılan kulüp/kulüpler hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilir.
5.
Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler ayrı
ayrı zaman diliminde sahaya çıkacak ve sahadan ayrılacaktır. Sahaya giriş ve çıkışlar 4. Hakemin kontrolünde
yapılır. Müsabaka öncesi hakemler tarafından yapılan teçhizat kontrolü, seremoniden önce saha içerisinde
yapılır ve oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en az 1,5 (bir buçuk) metre olmasına dikkat
edilir. Protokol tribünü selamlanır ve tokalaşma yapılmayarak para atışına geçilir.

IV- SOSYAL MESAFE VE MASKE TAKILMASI
1-

Stadyumun tüm alanlarında maske takılması zorunludur. Maskesi olmayan kişiler stadyuma alınmazlar.

2Protokol tribünü, basın tribünü ve diğer tüm tribünlerdeki kişilerin, stada girişte ve çıkışta ön ve
arkadaki kişiler ile aralarında en az 1,5 (bir buçuk) metre mesafe bırakılarak giriş ve çıkış yapması, statta
bulundukları süre içerisinde maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunludur.
3Sosyal mesafe kuralına uymak koşuluyla, oyundan çıkan futbolcular da dahil, yedek kulübesinde
bulunan kişilerin müsabaka esnasında maske takması önerilir.
V- DEZENENFEKSİYON VE HİJYEN
1.
Statta kullanılan tüm alanların ve odaların yüzeysel dezenfeksiyonu sağlanarak hijyen kurallarına
uyulması, bu alanlara ve stadyum giriş kapılarına dezenfeksiyonların sağlanması için el antiseptikleri konulması
zorunludur.
2.
Kullanıma açık olacak olan tuvaletlere yeteri kadar sabun, tek kullanımlık kağıt havlu, el antiseptiği
konulması, hijyen kurallarına uygun olarak temizlenmesi zorunludur.
3.

Yedek kulübelerine ve saha kenarına el antiseptiği konulması zorunludur.

4.
Top toplayıcılar maske takmalıdır. Her top toplayıcıda topları dezenfekte etmek için dezenfektan ile
hijyenik tek kullanımlık bez bulunmalıdır.
5.

Oyuncu değişiklik tabelaları ev sahibi kulüp çalışanları tarafından müsabaka öncesi dezenfekte edilir.
VI- MEDYA ve YAYINCI KURULUŞ

Saha içinde görev yapan foto muhabirleri (En fazla 4 kişi ) sadece kale arkasında, kendilerine ayrılan bölümde
görev yaparlar. Foto muhabirleri ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde, her iki kale arkasında 1,5 (bir
buçuk) metre aralıklarla konumlanacaktır. Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli olan TFF
Denetçileri tarafından sağlanır.

