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Önsöz
2008 yayınıyla karşılaştırıldığında Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nın 2015/2016
yayınının içeriğinde bir dizi değişiklikler olmuştur. Kural metinlerinin bütünü;
içeriğini tekrar düzenlemek, pekiştirmek ve daha standart, açık ve kolay anlaşılır
hale getirmek amacıyla incelenmiş ve yenilenmiştir. En belirgin değişiklikler
IFAB’ın alt komitesinin, kuralların kendi içeriğindeki veya “Plaj Futbolu Oyun
Kuralları’nın Yorumlanması ve Hakemler için Rehber” başlıklı bölümdeki
kararlarının birleştirilmesini içermektedir. FIFA Plaj Futbolu Komitesi’nin bu
bölümün başlığını değiştirmesindeki amacı, her ne kadar bölümün ana mesajı
Plaj Futbolu Oyun Kuralları için tamamlayıcı nitelikte olsa da, aslında bölümün
içeriğinin doğası gereği sorgusuz zorunlu olmasını vurgulamaktır.
Ayrıca, önceden oyunda üstü kapalı olarak ima edilen ancak kurallarda açıkça
bahsedilmeyen bazı ilkeler de bu yeni yayına dahil edilmiştir.
Son olarak, FIFA Plaj Futbolu komitesi, Plaj futbolu müsabakalarının , FIFA Plaj
futbol oyun kurallarına göre eksiksiz ve tam olarak uygulanacağını hatırlatır.
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Plaj Futbolu Oyun Kuralı Üzerine Notlar
Değişiklikler

İlgili üye federasyonların mutabakat göstermesi ve bu Kurallar’da geçen
ilkelere riayet edilmesi kaydıyla, bu Plaj Futbolu Oyun Kuralları , 16 yaş
altı oyuncuların, bayan oyuncuların, veteran oyuncuların (35 yaş üstü) ve
engelli oyuncuların müsabakalarına değiştirilerek uygulanabilir.
Aşağıdakilerden herhangi birisinde veya daha fazlasında değişiklik yapılabilir: :
• Oyun alanın ölçüleri
• Topun boyutu, ağırlığı ve malzemesi
• İki kale direği arasındaki genişlik ve kale üst direğinin zeminden yüksekliği
• Devrelerin süresi
• Oyuncu sayısı
İlave değişikliklere sadece FIFA Hakem Departmanı’nın onayı ve FIFA Plaj Futbolu
Komitesi’nin onayı ile izin verilir.
“Üçüncü erkek şahıs” olarak yazılan tüm terimler her iki cinsiyet için de uygulanabilir.
(Türkiye Futbol Federasyonu notu: İngilizce’de “üçüncü şahıs” zamiri erkek ve bayan
için ayrı kelimeler olduğundan bu açıklama yapılmıştır.) Tekil olan herhangi bir terim,
çoğula ya da çoğul herhangi bir terim, tekil için de geçerlidir.
Değişiklikler
Kuralların yapısındaki değişikliklerin sayısından dolayı, bu yayımdaki değişiklikleri
gösteren çizginin kullanılmamasına karar verilmiştir.

İçindekiler
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2 – Top
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KURAL 1 – Oyun alanı

Saha yüzeyi
Zemin, kum olacak ve kumda, oyuncuların sakatlanmasına neden olabilecek
çakıl taşı, deniz kabuğu ve diğer yabancı maddeler bulunmayacaktır.
Uluslararası müsabakalar için kum ince ve asgari 40 cm derinliğinde
olmalıdır. Kum, müsabakaya uygun oluncaya kadar elenmeli, kaba olmamalı
ve içinde çakıl taşı veya tehlike arz edebilecek diğer cisimler bulunmamalıdır.
Kum, cilde yapışan tozlara neden olacak kadar da ince olmamalıdır.

Saha
Saha dikdörtgen şeklinde olmalıdır. Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinden fazla
olmalıdır. Oyun alanı çevreleyen çizgiler bulundukları alanlara dahildir.

Uzun olan iki kenar çizgilerine taç çizgileri denir. Daha kısa olan iki
kenar çizgilerine ise, kale direkleri arasında her ne kadar çizgi olmasa
da kale çizgileri denir.

KURAL 1 – Oyun allanı

Saha, sahanın dışında bulunan iki kırmızı bayrak ile işaretlenmiş hayali bir
çizgi ile iki eşit parçaya bölünür.
Bu hayali orta çizginin ortası, başlama vuruşunun ve bazı serbest vuruşların
yapılacağı yerdir.
Kale çizgisi ve taç çizgisi üzerine, her bir köşe alanından 5m uzaklıkta,
savunma oyuncularının köşe vuruşu kullanılırken bu mesafeyi koruyabilmelerini
sağlayacak şekilde işaretler çizilmelidir
Hayali orta saha çizgisinden sağa ve sola yönünde minimum 2.5m
uzunlukta, taç çizgisi üzerinde takımların bençlerine doğru, oyuncu
değişikliği gerçekleştirilecek alan işaretlenmelidir.
Başlama vuruşu esnasında rakip oyuncuların minimum 5m mesafe uzaklıkta
olduklarını belirlemek amacıyla taç çizgisi üzerinde takımların yedek
kulübelerinin karşısına hayali orta saha çizgisinden sağa ve sola işaretler çizilir.
Hakemlerin ceza alanını belirlemelerine yardımcı olmak için, taç çizgisi üzerine hayali
penaltı bölgesi çizgileri hizasına işaretler çizilmelidir.
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KURAL 1 – Oyun allanı

Boyutlar
Taç çizgilerinin uzunluğu kale çizgilerinden fazla olmalıdır.
Tüm çizgiler 10 cm genişliğinde ve kum renginden farklı bir renk ile çizilmelidir
(tercihen mavi). Bu bant,esnek ve dayanıklı olmalı, ancak oyuncuların ayaklarına
zarar vermemelidir. Bu bantlar, taç çizgisi boyunca köşe bayraklarına özel
halkalarla veya kıskaçlarla köşe bayraklarından da kale direklerine takılan kauçuk
bileziklerle de kalelere sabitlenmelidir.
Uzunluk (taç çizgisi):
Genişlik (kale çizgisi):

min. 35 m
mak. 37 m
min. 26 m
mak. 28 m
6m

6m
5m

6m

5m

6m

35-37 m

9m

26-28 m

5m

5.5 m

5m

2.2 m

5m
6m

2.5 m
6m

6m

2.5 m
6m
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Ceza alanı
Kale çizgisi ile kale çizgisinden 9m uzaklıkta kale çizgisine dik hayali bir
paralel çizginin taç çizgileri ile birleştiği ve taç çizgilerinin hemen dışına
konulan iki sarı bayrakla işaretlenir. Bu çizgiler ile kale çizgisi arasında kalan alan
ceza alanıdır.
Hayali penaltı noktası, her iki kale direğinin ortasından 9m uzaklıkta
olmak üzere, ceza alanının hayali çizgisinin tam orta noktasıdır.

9m

9m

Bayraklar
Bayrak direkleri esnek kırılmaz ve plastikten yapılmalıdır. Bayrak direkleri asgari
1.5 m yüksekliğinde olmalıdır.
Toplam on bayrağın kullanımı aşağıdaki gibidir.
• Sahanın her köşesinde birer kırmızı bayrak kullanlır.
• Hayali orta alan çizgisinin her iki ucu birer kırmızı bayrak ile belirlenir. Bu
bayraklar oyun alanı dışında, oyun alanını belirleyen çizgilere 1m veya
1,5m uzaklıkta olmalıdır.
• Ceza alanını belirleyen hayali çizgilerin belirlemek amacıyla ceza alanların
her iki ucuna oyun alanın 1m ile 1,5m dışına birer sarı bayrak kullanılır.
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KURAL 1 – Oyun allanı

Hayali köşe yayı
Her bir köşeden oyun alanı içine 1m yarı çaplı hayali çeyrek daireden oluşur.

Kaleler
Kaleler, her bir kale çizgisinin ortasına yerleştirilmelidir
Kale, köşelere eşit uzaklıkta dikey iki direk ve bunları üst noktalarından
birleştiren yatay bir direkten oluşur. Kale direkleri ahşap, metal yada
başka bir uygun bir plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kale direkleri yuvarlak
veya elips olmalıdır. Oyuncular için tehlike oluşturmamalıdır.

5.5m

2.2m
10cm

İki kale direği arasındaki (içten içe) mesafe 5.5 m ve üst direğin alt kenarının
yerden yüksekliği de 2.2 m olmalıdır.
Dikey direkler ve yatay direk 10cm çapında , kale direkleri tek bir renk , kumdan
ve çizgilerden farklı renkte olmalıdır (tercihen sarı). Kale çizgileri, kale direkleri
ve üst direk ile aynı genişlikte olmalıdır. Kale ağları kenevir, jüt yada naylondan
veya başka bir uygun bir plastik malzemeden yapılmış olmalıdır. Kale ağları yan
direklere ile üst direğe arka kısımlarından uygun araçlarla tutturulmalıdır. Kale ağları
ve kale ağlarına tutturullan araçlar kaleci ve oyunculara tehlike oluşturmamalıdır.

KURAL 1 – Oyun allanı

Emniyetli olması için, kale direklerinin ayakları kumun altına gömülmelidir. Her bir
kale direğinin arkasına sabitlenen 1.5m boyundaki iki yatay direk, arka taraftan
plastik kaplı bir çubuk veya zincirle kanca veya düğümle birleştirilir ve yere konulur.
Bu çubuk (veya zincir) de kuma sabitlenmelidir.

Değişiklik alanı
Değişiklik alanı zaman hakemi masasının önünde taç çizgisi üzerinde
belirlenmiş alandır. Amaç için Kural 3’e bakınız.
• Oyuncu değişiklik alanı , orta alanı ayıran hayali çizgiden sağa ve sola 2,5m ile
taç çizgisi üzerinde belirlenir. Oyuncu değişiklik alanı uzunluğu 5m dir.
• Oyuncu değişiklik alanı takımların yedek kulübelerinin önünde taç çizgisi
üzerindedir.
• Zaman hakeminin masasının önünde, hayali orta alan çizgisinin her iki
tarafından 2,5m lik alanı oyuncular kullanabilir.

2.5m 2.5m
1m
1m

1m

1m
1m

1m
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KURAL 1 – Oyun allanı

Güvenlik
Saha çevresinde, 1.5m ile 2m arasında bir genişliğe sahip güvenlik
alanı oluşturulmalıdır.

1m
1m

1m

1m
1m

1m

Karar 1
Teknik alan “Teknik bölge” başlığı altında sözü edilen gereksinimleri
karşılamalıdır.

KURAL 2 – Top

Nitelikler ve Ölçüler
Top :
• Yuvarlak biçimde olmalıdır
• Deriden veya diğer uygun malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
• Çevresi en az 68 cm en fazla 70 cm olmalıdır.
• Ağırlığı oyun başlarken en çok 440 gr, en az 400 gr olmalıdır.
• Basıncı deniz seviyesinde 0.4 atm ile 0.6 atm arasında olmalıdır.

Kusurlu Topun Değiştirilmesi
Topun maç sırasında patlaması veya kusurlu hale gelmesi durumunda.
• Oyun durdurulur.
• Oyun hakem atışı ile yeniden başlatılır. Hakem atışı hayali orta alan
çizgisinden, üçüncü hakemin doğru pozisyonu belirlemede yardımıyla
gerçekleştirir.
• Oyun, serbest vuruş veya penaltı vuruşu kullanılırken top patlarsa veya
kusurlu hale gelirse ve kale direklerine, üst direğe veya oyuncuya değmezse
ve hiçbir ihlal olmazsa atışın yeniden kullanılmasıyla başlar.
Topun oyun dışındayken (başlama vuruşu, kale atışı, köşe vuruşu, serbest vuruş,
penaltı vuruşu veya taç atışı sırasında) patlaması veya kusurlu hale gelmesi
durumunda: Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre yeniden başlatılır.
Oyunun hızlı oynanabilmesi için saha etrafında veya oyun alanı dışında top
toplayıcı çocuklarda ve üçüncü hakemde ek top bulundurulabilir.
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KURAL 2 – Top

Toplardaki Logolar
Kural 2 şartlarına ilave olarak FIFA veya konfederasyonlar gözetiminde
düzenlenen resmi bir turnuvada oynanan maçlarda topun kullanıma kabulü
için topun şunlardan birisini taşımasına bağlıdır:
• FIFA KALİTESİ
• FIFA KALİTESİ PRO
• IMS - ULUSLARARASI MAÇ STANDARTI

INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Daha önce ki, Resmi “FIFA ONAYLI” “FIFA APPROVED”,“FIFA DENETİMLİ”
“FIFA INSPECTED” veya “ULUSLARARASI MAÇ TOPUSTANDARDI ”,
“INTERNATIONAL MATCH BALL STANDARD” ifadelerini taşıyan toplar Temmuz
2017 yılına kadar yukarıda belirtilen yarışmalarda kullanılabilir.
Top üzerindeki böyle bir logo, topun Kural 2’de düzenlenen asgari şartlara ilave olarak, her
bir logo için özel teknik şartlara göre test edildiği ve bunlara uygun bulunduğu anlamına
gelir. Her bir logoya has ilave şartların listesinin Uluslararası Futbol Birliği Kurulu
tarafından onaylanması gereklidir. Testleri uygulayan kuruluşlar FIFA’nın onayına
tabiidir.
Üye Federasyon turnuvalarında da bu üç logodan herhangi birini taşıyan topların
kullanılması gereklidir.

REKLAM
FIFA’nın resmi maçlarında ve konfederasyonlarla ulusal federasyonların sorumluluğu altında
düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maçı düzenleyen kurumun, topu üreten
firmanın arma ve markası (amblemi) dışında hiçbir ticari reklam konulamaz.
Konulacak arma ve markaların boyutları ve çeşidi müsabaka yönetmeliği ile belirlenebilir.

KURAL 3 - Oyuncuların Sayısı

Oyuncular
Maç birisi kaleci olmak üzere beş oyuncuyu geçmeyecek şekilde iki takım
tarafından oynanır;
Her iki takım da üç oyuncudan daha az oyuncuya sahip ise maç başlamayabilir.
Takımlardan biri sahada üç oyuncudan daha az oyuncuya sahip ise maç tatil edilir.

Resmi Müsabakalar
FIFA, konfederasyon veya ulusal federasyon düzeyinde resmi müsabaka
kuralları çerçevesinde oynanan müsabakalarda en fazla 7 yedek oyuncu
bulundurulabilir. Yarışma kuralları kaç adet yedek oyuncunun yazılabileceğini
belirtmelidir. Bu sayı en fazla 7 olmalıdır.
Bir müsabaka sırasında sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilir.

Diğer Müsabakalar
Ulusal “A” takım, maçlarında en fazla 10 yedek oyuncu olabilir.
Diğer tüm maçlarda, aşağıdaki koşullarda anlaşmaya varıldığı takdirde daha
fazla yedek oyuncu bulundurulabilir.
• Yönetmelikler engel olmadıkça.
• Takımlar maksimum oyuncu sayısında anlaşırlar.
• Hakemlere müsbakadan önce bilgi verilir.
Eğer hakeme bilgi verilmezse veya maçın başlamasından önce herhangi bir
anlaşmaya varılamazsa, en fazla on yedek oyuncu yazılabilir.

Tüm Müsabakalar
Tüm maçlarda, oyuncular ve yedek oyuncuların isimleri, maç başlamadan
önce hakemlere verilmesi gerekir. Adı maç başlamadan hakemlere verilmemiş
herhangi bir oyuncu veya yedek oyuncu maçta görev alamaz.
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KURAL 3 - Oyuncuların Sayısı
Oyuncu Değiştirme Yöntemi
Oyuncu değişikliği top oyunda olsa da olmasa da her zaman yapılabilir. Bir
oyuncu değişikliğinde aşağıdaki şartlara uyulmalıdır :
• Bir oyuncu, oyun alanını oyuncu değişikliği için oyun alanının ortasından ve
oyuncu değiştirme alanından terk etmelidir. (Plaj Futbol Oyun Kuralları
istisnaları dışında)
• Oyuna girecek olan oyuncu sahanın ortasından, değiştirme alanından girmelidir. Ancak
önce yerine gireceği oyuncu oyun alanını terk etmelidir.

•
•

•
•
•
•

•

Oyuncu değişiklikleri, oyuncu değiştirme alanından yapılır.
Bir oyuncu, oyuncu değişiklik alanında elinde bip ile çıkacak olan oyuncuyu
bekler. Elindeki bip’i çıkan oyuncuya verip oyun alanına girdiği anda veya
Plaj Futbolu Oyun Kurallarında öngörülen herhangi bir nedenle oyuncu
değişiklik alanı dışından oyun alanı dışına çıkmak zorunda kalmış
oyuncu için yedek oyuncu elindeki bip’i üçüncü hakeme verdikten sonra
oyun alanına girdiğinde tamamlanmış olur.
Bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini aldığı oyuncu yedek
oyuncu haline gelir.
Değişen yedek oyuncu, oyuna tekrar dahil olabilir.
Tüm yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin hakemin yetkisine
ve kararlarına tabidir.
Eğer periyot penaltı veya serbest vuruşta sonuç almak için uzamış ise
savunma takımın kalecisi ve vuruşu yapacak olan oyuncu vuruşu yapamayacak
derecede sakatlanmış ise oyuncu değişikliği yapılabilir. Diğer hiçbir oyuncu
değiştirilemez.
Eğer top oyunda ise, oyuncu değişikliği sırasında müsabaka süresi durdurulmaz.

Kalecinin Değiştirilmesi

• Oyun durduğunda ve hakeme bilgi verildiğinde herhangi bir oyuncu ile kaleci yer
değiştirebilir.

•
•
•

Herhangi bir oyuncu kaleci ile yer değiştirebilir.
Bir oyuncu kaleci ile yer değiştireceğinde hakeme bilgi verilmeli ve oyun
durduğu anda değişiklik yapılmalıdır.
Bir oyuncu veya yedek oyuncu kaleci ile yer değiştirdiğinde oyuncunun sırt
numarası ile aynı olan kaleci forması giymelidir.

KURAL 3 - Oyuncuların Sayısı

İhlaller ve Cezalar
Eğer bir oyuncu değişikliği sırasında, yedek oyuncunun sahaya girerken
veya değiştirilen oyuncunun sahadan çıkarken oyuncu değişiklik alanı dışından
çıkar, girer veya oyuncu değişikliği kuralını ihlal ederse :
• Hakem oyunu durdurur. (Eğer avantaj var ise avantaj uygulanır.)
• Hakemler oyuncu değişikliği kuralına uygun olarak hareket etmesi için saha dışına
çıkartırlar;
Eğer hakemler oyunu durdurnuş iseler, rakip takım lehine bir serbest vuruş ile
yeniden başlatılır.
• Eğer top oyun durdurulduğunda ihlali kullanacak takımın yarı sahasında ise topun
bulunduğu yerden yapılacak serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
• Oyun durdurulduğu anda top ihlali yapan takımın yarı sahasında ise orta
alandan hayali orta alan noktasından yapılacak serbest vuruş ile
yeniden başlatılır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyun dışı ise, maç Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre yeniden
başlatılır. Eğer ihlali yedek oyuncu veya teknik alandaki yetkililer işler ise kuralın
uygunluğuna göre oyun yeniden başlatılır.
“Plaj Futbolu Oyun Kurallarının yorumlanması ve Hakemler için Rehber (Kural 3)”.
Eğer bir oyuncu değişikliliği sırasında Plaj Futbolu Oyun Kurallarında
belirtilmeyen belirtilmeyen ve oyuncu değişikliği alanı dışında bir yerden oyun
alanını oyuncu terk ederse:
• Hakem oyunu durdurur (oyuncunun oyuna müdahalesinin olmadığı durumlarda
avantaj uygular)
• Hakemler oyuncu değişiklik yöntemini ihlal eden oyuncuyu oyun alanına davet ederler.
Eğer oyuncu değişiklik ihlalini oyun alanı dışından oyun alanına giren oyuncu
gerçekleştirmiş ise bu oyuncu oyun alanından çıkartılarak oyuncu değişiklik
yöntemi gerçekleştirilir.
Eğer hakemler oyunu durdurmuş iseler; rakip takım lehine bir serbest vuruş
ile oyun yeniden başlatılır:
• Oyun durdurulduğu anda top ihlali kullanacak takımın yarı sahasında ise topun
bulunduğu yerden kullanıcak serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır. (Bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
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KURAL 3 - Oyuncuların Sayısı

•

Oyun durdurulduğu anda top ihlali yapan takımın yarı sahasında ise hayali orta
alanından rakip takım lehine yapılacak serbest vuruş ile oyun yeniden başlatılır.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)

Eğer top oyun dışında ise, oyun Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre yeniden başlatılır.
Bu kuralın diğer ihlalleri söz konusu olduğunda oyuncular uyarılmalıdır. (avantaj
uygulanabilen durumlarda derhal değil).
Özel durumlarda, oyun Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre yeniden başlatılır. “Plaj
Futbolu Oyun Kurallarının yorumlanması ve Hakemler için Rehber (Kural 3)”.

Oyuncular ve Yedek oyuncuların ihracı
Oyun başlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiş bir yedek
oyuncu alınabilir.
Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, maçın başlamasından önce veya sonra
ihraç edilmişse, yerine başka yedek oyuncu alınmaz.
Bir yedek oyuncu, oyundan ihraç edilen oyuncunun yerine geçebilir ve oyundan ihraç
gerçekleştikten sonra iki dakika oyun süresinin tamamlanmasının ardından
zaman hakeminin veya üçüncü hakemin (yardımcı hakemler) yetkisiyle
sahaya girebilir. İki dakikalık ceza süresi dolmadan gol kayıt edilirse bu
durumda aşağıdaki koşullar uygulanır.:
• Eğer beşe karşı dört oyuncu varsa ve daha çok oyuncuya sahip olan takım gol
atarsa, dört oyuncuya sahip olan takım beşinci oyuncuya tamamlayabilir.
• Eğer her iki takım da dört veya üç oyuncuyla oynuyorsa ve gol kaydedildiyse,
her iki takımda aynı sayıda oyuncuyla devam eder.
• Eğer bir takım beşe karşı üç oyuncusu varsa veya dörde karşı üç oyuncu ise
ve daha çok oyuncusu olan takım gol atarsa ise, gol yiyen daha az oyuncusu
olan takım bir oyuncu alabilir.
• Eğer golü atan takımın oyuncu sayısı daha az olan takım ise, oyun oyuncu
sayısını değiştirmeden devam eder.

KURAL 4 – Oyuncuların giysi ve gereçleri

Güvenlik
Bir oyuncu, kendisine veya bir başka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi
giymemelidir ve (her çeşit takılar da dahil) gereçler taşımamalıdır.

Temel ekipmanlar
Bir oyuncunun giymek zorunda olduğu temel giysi ve gereçler aşağıdaki ayrı
parçaları kapsar:

•
•

kollu bir forma veya gömlek (eğer iç çamaşırı giyilmişse kolun rengi formanın veya
gömleğin kolunun ana rengi ile aynı olmalıdır.)
şort – şort altı veya tayt giyiliyorsa, bunlar şortun ana rengi ile aynı renkte
olmalıdır. Kalecinin uzun eşorfman altı giymesine izin verilir.

Ayakkabıya izin verilmez. Korunma amacıyla ayak bileklerine ayak topuklarını ve
ayak parmaklarını kapatmayacak şekilde elastik bandaj ile sarılmasına izin verilr.

Renkler

•
•

iki takım, her birini diğerinden ve aynı zamanda hakemlerden ayırt edici
renkte giyinmelidir.
her bir kaleci kendisini diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edici renkte
giyinmelidir.

İhlaller ve Cezalar
Bu kuralın herhangi bir ihlali halinde:

•
•
•
•
•

oyunun durdurulması şart değildir.
oyuncu, eğer topun ilk oyun dışı olduğu ana kadar uygun olmayan giysi ve
gereçlerini düzeltmemişse, topun ilk oyun dışı olduğu anda hakemler
tarafından oyuncuya oyun alanından çıkması bildirilir.
giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alanından çıkan oyuncu, hakemin veya
üçüncü hakmin izni olmadan oyun alanına tekrar giremez
hakem veya üçüncü hakem, oyuncunun oyun alanına girmesine izin
vermeden önce giysi ve gereçlerini düzelttiğini kontrol eder.
oyuncu oyunun durduğu bir anda giysi ve gereçleri için oyun alanı dışına
gönderilmiş ise oyuncu değişikliği olsun veya olmasın ancak oyun yeniden
başladıktan sonra oyun alanına dönebilir.
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KURAL 4 – Oyuncuların giysi ve gereçleri

Bu kuralın ihlali nedeniyle oyun alanını terk etmesi gereken ve değiştirilmemiş
bir oyuncu hakemlerin veya üçüncü hakemin izni olmadan oyun alanına girerse
ihtar ile cezalandırılmalıdır.

Oyunun Tekrar Başlaması
Eğer hakemler için kabul edilebilir avantaj geçerli değilse ve ekipmanları
sorunlu oyuncu için oyun durdurulmuş ise:

•

Rakip takım tarafından kullanılacak serbest vuruşla oyun yeniden başlatılır:
– Eğer top oyun durdurulduğunda ihlali kullanacak takımın yarı sahasında ise topun
bulunduğu yerden yapılacak serbest vuruş ile yeniden başlatılır. (bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
– Oyun durdurulduğu anda top ihlali yapan takımın yarı sahasında ise hayali orta
alanın orta noktasından rakip takım lehine yapılacak serbest vuruş ile oyun
yeniden başlatılır. (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)

Temel Zorunlu Giysiler
Temel zorunlu giysiler politik, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler veya görüntüler
içermemelidir. Bir oyuncusu politik, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler veya
görüntüler içeren temel zorunlu giysi kullanıyorsa o takım müsabakayı düzenleyen
kuruluş veya FIFA tarafından cezalandırılır.

Forma Altına Giyilen Giysiler
Oyuncular forma altı giysilerinde bulunan politik, dini veya kişisel sloganlar, ifadeler
veya görüntüler veya üretici firma logosu dışında reklamı gösteremezler.
Bir oyuncu veya takım yetkilisi forma altı giysilerinde bulunan politik, dini veya kişisel
sloganlar, ifadeler veya görüntüler veya üretici firma logosu dışında reklamı gösteren
takım, müsabakayı düzenleyen kuruluş veya FIFA tarafından cezalandırılır.

Kural 5 – Hakemler

Hakemlerin Yetkisi
Her maç, Plaj Futbolu Oyun Kurallarını uygulamada tam yetkili olarak atanan iki
hakem (birinci hakem ve ikinci hakem) tarafından yönetilir.

Yetki ve Görevleri
Hakemler:
• Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nı uygular
• oyunu, yardımcı hakemleri ile işbirliği içinde yönetir
• kullanılan her topun Kural 2’de belirtilen özelliklere uygun olup olmadığını
kontrol eder,
• oyuncuların giysilerinin Kural 4’te belirtilen özelliklere uygunluğuna karar verir,
• tüm oyun süresince oyun ile ilgili tüm kayıtları tutar,
• Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nın ihlalleri için veya kendi takdirine bağlı olarak
oyunu durdurur.
• her türlü dış müdahale olması durumunda maçı durdurur.
• bir oyuncunun ciddi sakatlandığı kanısına varırsa oyunu durdurur ve oyuncunun oyun
alanından çıkarılmasını sağlar, sakatlanan oyuncu oyun alanına ancak hakemler
ve üçüncü hakemin kontrolünde, oyun yeniden başladıktan sonra dönebilir
• bir oyuncunun hafif sakatlandığı kanısına varırsa oyunu top oyun dışı oluncaya kadar
devam ettirir,
• kanayan yarası olan bir oyuncunun oyun alanından çıkarılmasını sağlar. Bu
oyuncu, ancak hakemlerin ve üçüncü hakemin kanamanın durduğuna kanaat
getirmesi halinde hakemlerin veya üçüncü hakemin izni ile oyun alanına dönebilir,
• oyunu durdurmakla, ihlali yapan takıma bir avantaj sağlayacağı hallerde
oyunu devam ettirir. Düşündüğü avantajın oluşmaması halinde yapılan ihlali
cezalandırır,
• bir oyuncunun aynı anda birden fazla ihlal yaptığı durumlarda daha ağır olan ihlali
cezalandırır,
• ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli şekilde cezalandırır.
Gerekeni o anda yapmazsa, topun oyun dışı olduğu ilk anda yapmalıdır.
• sorumlu bir şekilde hareket etmeyen takım yetkililerini cezalandırır ve gerekirse oyun
alanından ve çevresinden uzaklaştırır,
• yetkili olmayan kişilerin oyun alanına girmemesini sağlar,
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Kural 5 – Hakemler

• durmuş olan oyunu tekrar başlatır,
• ”Hakemler ve yardımcı hakem işaretleri” bölümündeki işaretleri uygular.
• Gerektiğinde “Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nın Yorumlanması ve Hakemler için
Rehber (Kural 5 - Hakemler)” bölümünün bir parçası olan “Yer alma” başlığında
anlatıldığı şekilde yer alır,
• oyunculara ve/veya takım yetkililerine ve maç öncesinde, maç sırasında ve maç
sonrasında meydana gelen olaylara karşın alınan disiplin tedbirleri hakkında
bilgi içeren maç raporunu ilgili kurumlara verir.
Hakem
• Yardımcı hakemlerin olmadığı maçta, üçüncü hakem ve zaman hakemi
görevini yapar.
• Plaj Futbolu Oyun Kuralları dahilinde oyunu durdurur veya tatil eder,
• herhangi bir harici müdahale halinde oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya
tatil eder.
İkinci Hakem:
• Hakem sakatlanır veya maçı yönetemez duruma gelediğinde hakemin yerini alır.

Hakemlerin kararları
Hakemlerin bir golün kabul edilip edilmemesi ve maç sonucu da dahil oyunla ilgili
kararları nihaidir.
Hakemler, oyunu yeniden başlatmamış veya maçı bitirmemiş olması kaydı ile,
bir kararını sadece yanlış olduğunu fark ettiğinde veya yardımcı hakemlerin
tavsiyesi üzerine, kendi takdirlerine dayanarak değiştirebilir.
Eğer iki hakemin kararında farklılık var ise hakemin kararı nihaidir.
Hakem, ikinci hakemin ,üçüncü hakem veya zaman hakemi yersiz bir müdahalede
veya uygun olmayan bir davranışta bulunması halinde, hakem ikinci hakemi,
üçüncü hakemi veya zaman hakemini görevden alır, onun yerine başka bir
hakemin görevlendirilmesini sağlar ve durumu ilgili kurumlara rapor eder.

KURAL 5 – Hakemler

Hakemlerin kararları
Hakem (veya görevli yardımcı hakemler) aşağıdaki durumlardan sorumlu
tutulamaz:
• bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir şekilde yaralanmasından veya
sakatlanmasından,
• herhangi bir mala gelebilecek zararlardan
• plaj Futbolu Oyun Kuralları’na dayalı olarak, hakemin bir maçı durdurması,
oynatması veya yönetmesi ile ilgili alacağı kararlar dolayısıyla herhangi bir kişi,
kulüp, şirket, dernek veya diğer kuruluşların uğradıkları veya uğrayacakları
kayıplardan.
Bunun kapsamı içinde olanlar:
• oyun alanının veya çevresinin durumu veya koşullarından veya hava
şartlarından dolayı bir maçın oynanıp oynanmaması ile ilgili alacağı karar,
• herhangi bir nedenle bir maçın tatil edilmesi ile ilgili alacağı karar,
• bir oyunda kullanılan bütün gereç ve malzemenin durumu ile ilgili alacağı
karar,
• bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolayısıyla durdurulup
durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılması için
oyunun durdurulup durdurulmaması ile ilgili alacağı karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksadı ile oyun alanından çıkarılmasını
istemesi ve ısrar etmesi ile ilgili alacağı karar,
• bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesi ile
ilgili alacağı karar,
• oyun alanı çevresinde herhangi bir kimsenin (takım ve stadyum
görevlileri, güvenlik personeli, fotoğrafçılar veya diğer medya mensupları
dahil) bulunmasına müsaade edilip edilmemesi (bu konuda yetkili ise) ile ilgili
alacağı karar,
• Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre verdiği veya FIFA, konfederasyon, ulusal
federasyon veya lig yöntem ve yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki
yetkilerine bağlı olarak verdiği herhangi bir karar.
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KURAL 5 – Hakemler

Uluslararası maçlar
Bir ikinci hakem uluslararası maçlarda zorunludur.

Yedek yardımcı hakem
Atandığı turnuva veya müsabakalarda yedek hakemin görev ve rolü Plaj Futbolu Oyun
Kuralları’na uygun olmalıdır.

KURAL 6 – Yardımcı hakemler

Yardımcı hakemlerin yetkileri
İki yardımcı hakem atanabilir. (bir üçüncü hakem ve zaman hakemi), Plaj Futbolu
Oyun Kuralları çerçevesinde görevlerini gerçekleştirirler. Üçüncü hakem hayali orta
alan çizigisi ile oyuncu değişikliğinin yapıldığı tarafta. Zaman hakemide aynı
bölgede hakem masasında ayakta veya oturarak görev yapar.
Üçüncü hakem veya zaman hakemine uygun zaman cihazı federasyon
ve kulüpler tarafından sağlanmalıdır.
Zaman hakeminin masasında, zamanın sağlıklı tutulabilmesi için bir zaman
makinası bulundurulmalıdır.
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KURAL 6 – Yardımcı hakemler

Görev ve yetkileri
Üçüncü hakem
• hakemlere ve zaman hakemine yardımcı olur.
• maçın başından sonuna kadar oyuncuların kayıtlarını tutar
• hakemler ile birlikte topların değiştirilmesini denetler
• oyuncu değişikliklerinde oyuna girecek olan oyuncunun ekipmanları kontrol eder
• Oyuncu değişikliğinde yapılan bir ihlalde avantaj geçerli değil ise hakemlerden
farklı bir düdük veya akustik bir sinyal ile meydana gelen ihlali gösterir
• Golü atanların kaydını tutar
• Oyunda ihtar gören veya ihraç edilenlerin isimlerini ve numaralarının kaydını tutar.
• Müsabakada ihraç edilen oyuncunun yerine ne zaman bir oyuncunun
girebileceğine dair takımlara bilgi ve yazılı olarak belge verir.

YEDEK OYUNCU BELİRTEN ZAMANDA OYUN ALANINA
GİREBİLECEK __________ DAKİKA - ________ SANİYENİN
TAMAMLANMASINDA VE _____________ PERİYOTTA

THE SUBSTITUTE PLAYER WILL BE ABLE TO ENTER THE FIELD OF
PLAY, WHEN THERE ARE -____ MINUTE(S) AND ____ SECOND(S) ON THE
CHRONOMETER LEFT TO END THE ____ PERIOD.
LE JOUEUR SUBSTITUT POURRA ENTRER DANS LE TERRAIN DE JEU
QUAND LE CHRONOMÈTRE INDIQUERA ____ MINUTE(S) ET ____
SECONDE(S) ____ POUR FINIR LA ____ PÉRIODE.
EL JUGADOR SUSTITUTO PODRÁ ENTRAR EN EL TERRENO DE JUEGO
CUANDO EL CRONÓMETRO ESTÉ EN EL MINUTO ____ Y >>>>SEGUNDOS
PARA FINALIZAR EL ____ PERIODO.
DER ERSATZSPIELER KANN DAS SPIELFELD BETRETEN, WENN AUF DER
ZEITMESSUNG NOCH ____ MINUTE(N) UND ____ SEKUNDE(N) FEHLEN,
UM DIE ____ PERIODE ZU BEENDEN.

• giysi ve gereçlerini düzeltmek için sahayı terk eden bir oyuncunun girişini
denetler
• herhangi bir sakatlıktan dolayı sahayı terk eden oyuncun girişini denetler
• hakemlerin görmediği alandaki ihlali, ihlalin yerini, oyuncu ihraç veya
ihraçlarını hakeme bildirir, her durumdada nihai kararı hakem verir.

KURAL 6 – Yardımcı hakemler

• teknik alan ve yedek kulübesindeki kişileri denetler. Uygunsuz davranış içinde
bulunanları hakemlere bildirir.
• oyun duraklamalarını nedenleri ile kaydını tutar.
• Hakemlerden biriyle birlikte başlama vuruşlarının doğru gerçekleşmesini denetler.
• Hakemlerden biriyle birlikte hayali yarı çizginin ortasındaki noktadan kullanılan
serbest vuruşların doğru gerçekleşmesini denetler.
• maç ile ilgili diğer bilgileri sağlar
• hakem veya ikinci hakemin sakatlanması veya maça devam edememesi durumunda
ikinci hakemin görevlerini alır.
Zaman hakemi maç süresinin Kural 7’deki hükümler gereğince olmasını sağlar :
• başlama vuruşunun doğru yapılmasının ardından süreyi başlatır.
• bir gol atıldığında, bir penaltı kararı verildiğinde ve bir serbest vuruş kararında
süreyi durdurur veya bir oyuncunun sakatlanmasında süreyi durdurur.
• hakem sürenin durdurulması yönünde bir işarette bulunduğunda süreyi durdurur.
• bir başlama vuruşundan, serbest vuruştan, penaltı vuruşundan sonra kronometreyi
yeniden başlatır veya oyun, hakemin kronometreyi durdurma işaretinden veya bir
oyuncunun sakatlanmasından sonra başlarsa kronometreyi yeniden başlatır,
• eğer var ise golleri, süreyi ve periyotları skorborda tutar.
• bir oyuncunun iki dakika oyun dışı kalma süresini tutar.
• ihtar ve ihraç edilen oyuncuların isimlerini ve numaralarının kaydını tutar.
• birinci, ikinci ve üçüncü periyodun veya uzatma süresinin bittiğini hakemin
düdüğünden farklı bir düdük veya akustik bir sinyal ile hakemlere bildirir.
• yokluğunda üçüncü hakemin görevlerini yerine getirir.
• Maç ile ilgili diğer bilgileri sağlar

Uluslararası Maçlar
Uluslararası maçlar için üçüncü hakem ve bir zaman hakemi olması zorunludur.
Uluslararası maçlar için tam fonksiyonlu bir zaman cihazı kullanımı zorunludur.
(hassas zaman tutumu ve iki dakikalık cezalarının dört oyuncuya kadar tutumu)
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KURAL 7 – Oyunun süresi

Oyunun Süresi
Hakemler ve oynayan iki takım aralarında başka şekilde anlaşmamışlarsa bir oyun
12’er dakikalık üç eşit devreden oluşur. Oyunun devre sürelerini değiştirme kararı oyun
başlamadan önce verilmeli ve müsabaka yönetmeliklerine uygun olmalıdır.

Oyun Periyotlarının Bitimi
Süre hakemi 12 dakikalık her bir oyun periyodunun bitimini akustik sinyal (sesli) ile
işaret eder. Süre hakeminin akustik sinyalini duyduktan sonra hakemler periyodun
bitişini veya maçın bitişini, bir serbest vuruş kullanılacaksa veya penaltı vuruşu
kullanılacaksa periyot ve maç atış kullanılana dek uzar.
Eğer top süre hakeminin akustik sinyalinden önce kalelerden birine doğru
atıldıysa, hakemler periyodun veya maçın bitimini düdükle duyurmadan önce
vuruşu beklemek zorundadırlar.
Maçın süresi veya periyot ne zaman tamamlanır:
• top doğrudan rakip kaleye gittiğinde ve gol olduğunda, eğer top takımın
kendi kalesine gidiyorsa, gol doğrudan serbest vuruştan, taç atışından, kale
vuruşundan veya köşe vuruşundan kaydedilmediği sürece verilir
• top oyun alanını terk ettiğinde,
• top kaleciye veya savunan takımdan başka bir oyuncuya, kale direğine, üst
direğe veya kuma temas ettiğinde, kale çizgisini geçtiğinde ve gol/gol
olmadığında,
• top, topla oynayan takımdan başka bir oyuncuya, rakip takımın kale çizgisini
geçmeden önce temas ettiğinde; bu durumda gol verilmez.
• topa vurulduktan sonra oyuncu dokunur ve kendi kalesine bir gol atar ise, bu
durumda gol kararı verilir
• gol atılmadığı veya oyun avantaja bırakılmadığı müddetçe, serbest vuruş veya
penaltı vuruş cezası verilecek bir ihlal veya yeniden kullanılacak serbest vuruş
veya penaltı vuruşu olmadığında biter.

KURAL 7 – Oyunun süresi

Eğer süre hakeminin akustik sinyali ve hakemin düdüğü arasındaki zaman aralığında
serbest vuruş veya penaltı vuruşuyla cezalandırılan ihlal yapılıyorsa, periyot :
• Top rakip kaleye doğrudan atılmadığında
• Top doğrudan rakip kaleye gittiğinde ve gol olduğunda,
• Top saha sınırlarını terk ettiğinde,
• Top bir veya iki direğe, üst direğe, kaleciye veya savunma yapan takımdan başka
bir oyuncuya çarptığında veya bu unsurların herhangi bir birleşimi söz konusu olup
gol veya gol olmadığında,
• Gol atılmadığı veya oyun avantaja bırakılmadığı müddetçe, serbest vuruş veya
penaltı vuruş cezası verilecek bir ihlal veya yeniden kullanılacak serbest vuruş
veya penaltı vuruşu olmadığında biter.

Periyotlar arasındaki süre aralığı
Oyuncuların periyotlar arasında dinleme hakkı vardır.
Periyortlar arası dinlenme süresi üç dakikayı geçmemelidir.
Periyortlar arasındaki dinlenme süresi sadece hakemin izni ile değiştirilebilir.

Tatil edilen maç
Oyun kuralları aksini belirtmediği sürece tatil edilmiş bir maç tekrar edilir.
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KURAL 8 – Oyunun başllaması tekrar başllaması

Başlangıç öncesi
Para atışı yapılır ve atışı kazanan takım birinci periyotta hücum edeceği kaleyi seçer.
Diğer takım oyunun başlama vuruşunu yapar.
Para atışını kazanan takım ikinci periyotta başlama vuruşunu yapar.
Maçın ikinci yarısında takımlar kalelerini değiştirip diğer kaleye hücum ederler.
Üçüncü periyotun başında tekrar bir para atışı yapılır. Para atışını kazanan takım
hucüm edeceği kaleyi veya başlama vuruşunu yapmaya karar verir.
Eğer süre uzatımı söz konusu olduğunda, uzatma devresinde başlama vuruşunu,
üçüncü devrenin başında başlama vuruşunu yapmayan takım yapar ve takımlar
kaleleri değiştirerek diğer tarafa hücum ederler.

Başlama Vuruşu
Oyunu başlatmak veya tekrar başlatmak için yapılan başlama vuruşu:
• maç başlangıcında,
• bir gol atıldıktan sonra
• maçın ikinci ve üçüncü periyotun başlangıcında,
• eğer oynanırsa, uzatma devresinin başlangıcında yapılır
Başlama vuruşundan doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.

Prosedür
• bütün oyuncular kendi yarı alanlarında bulunur
• başlama vuruşunu yapan takımın rakipleri, top oyuna girinceye kadar toptan en
az 5m uzakta dururlar
• top hayali çizginin ortasındaki hayali noktada hareketsiz olmalıdır
• Yedek kulübelerinin karşısındaki hakemin başlama vuruşu işareti ile yapılır.
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• Topa ileri doğru vurulur vurulmaz veya, eğer top geriye oynanmışsa top kuma
değmeden önce topu oynayan oyuncunun takım arkadaşlarından biri tarafından
havada ileriye doğru vurulur vurulmaz oyunda olur. Bir takım gol yaptıktan sonra,
periyot sona ermedikçe, başlama vuruşu diğer takım tarafından yapılır.

İhlaller ve cezalar
Eğer top oyundaysa ve başlama vuruşunu yapan oyuncu top bir başka oyuncuya
dokunmadan önce topa tekrar dokunursa (elle oynama hariç) ve eğer hakemler
avantaj oynatmazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine:
• ihlal rakip yarı alanda gerçekleşmişse ihlalin gerçekleştiği yerden (bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
• ihlal, ihlali yapan takımın kendi yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruş verilir. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve vuruşu yapan oyuncu top bir başka oyuncuya temas
etmeden önce bilerek elle oynarsa ve hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu
durdurur ve rakip takım lehine ihlalin gerçekleştiği yerden bir serbest vuruş ile oyunu
yeniden başlatır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Başlama vuruşu yönteminin herhangi bir ihlalinde, avantaj uygulanamayacağı için
vuruş tekrarlanır.

Hakem atışı
Eğer, top oyundayken, hakemlerin oyunu Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nda
belirtilmemiş herhangi bir nedenle durdurmaları gerekirse, oyun hakem atışıyla
yeniden başlatılır. Oyun ayrıca Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nda belirtilen durumlarda
da hakem atışıyla yeniden başlatılır.
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Yöntem
Hakemlerden biri orta alandaki hayali orta noktaya üçüncü hakemin yardımıyla doğru
pozisyonu belirleyerek topu kuma bırakarak başlatır.
Top kuma değdiğinde oyun tekrar başlamış olacaktır.

İhlaller ve cezalar
Hakem atışı aşağıdaki hallerde tekrarlanır:
• top kuma değmeden önce bir oyuncu topa dokunursa,
• top, kuma değdikten sonra, hiçbir oyuncuya değmeden oyun alanı dışına
çıkarsa
• eğer top kuma temas etmeden bir ihlal olmuş ise
eğer bir hakem atışından sonra top kuma değdikten hemen sonra doğrudan
doğruya bir gol kaydedilirse.
• rakip takımın kalesine bir gol atılmış ise gol kabul edilir
• kendi kalesine bir gol atmış ise köşe vuruşu kararı verilir
eğer hakem atışında top kuma değdikten ve topa vurduktan sonra başka bir
oyuncuya temas eder ve gol olur ise, gol kararı verilir.

KURAL 9 – Topun oyunda ve oyun dışı olması

Topun oyun dışında olması
Top aşağıdaki hallerde oyun dışıdır:
• top kale çizgisini veya taç çizgisini havadan veya yerden tamamen geçtiği
zaman,
• oyun hakemler tarafından durdurulduğu zaman.
• eğer var ise, tavana değer ise.

Topun oyunda olması
Top şu durumlar da dahil olmak üzere diğer tüm zamanlarda oyundadır:
• kale direğine, üst direğe veya köşe bayrak direğine çarpıp, dönerek oyun
alanı içinde kalırsa,
• oyun alanı içinde bulundukları sırada hakemlere çarpıp dönerse.

Kapalı sahalar
Tavanın yüksekliği en az 4 m ve müsabaka kurallarının öngördüğü gibi olmalıdır.
Eğer top oyun sırasında tavana çarparsa; oyun, topla en son temas eden takımın
aleyhine bir taç atışıyla yeniden başlar. Taç atışı topun tavana çarptığı yerin
en yakınından kullanılır. (bakınız Kural 15: Taç atışı)
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KURAL 10 – Gol Yapma Yöntemi

Gol yapma
Bir gol, golü atan takımın gol öncesi Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nı ihlal etmemiş
olması şartıyla, topun tamamının kale direkleri arasından ve üst direğin altından kale
çizgisini geçmesi ile yapılır.
Eğer bir kaleci eliyle koluyla rakip takım kalesine doğrudan bir gol kaydeder
ise, gol geçersiz sayılır, rakip takım lehine kale vuruşu kararı verilir.
Eğer, bir gol atıldıktan sonra, hakemler oyun yeniden başlamadan önce golü
atan takımın fazladan bir oyuncuyla oynadığını veya hatalı oyuncu değişikliği
yaptığını fark ederse, golü iptal etmeli ve oyunu ihlali yapan oyuncunun rakibi
olan takımın hayali penaltı noktasından kullanacağı serbest vuruşla yeniden
başlatmalıdır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) Eğer başlama vuruşu
yapıldıysa, Kural 3 gereğince ihlali yapan oyuncuya karşı önlem almaları gerekir,
fakat gole izin verilir. Hakemler bunu ilgili yetkililere bildirir. Eğer rakip takım gol
attıysa, hakemler golü verir ve ihlalde bulunan futbolcuya karşı Kural 3 gereğince
önlem alır.

Kazanan takım
Maç sırasında en çok golü atan takım kazanır. Eğer iki takım da eşit sayıda
gol atmış veya maçta hiç gol olmamışsa karşılaşma berabere biter .

KURAL 10 – Gol Yapma Yöntemi

Müsabaka kuralları
Müsabaka kurallarının bir maçın galibinin belirlenmesini, rövanşlı maçlarda dahil,
gerektiriyorsa, kazanan takımı belirlemek için yalnızca aşağıdaki prosedürlerin
yapılmasına izin verilmektedir.
• Deplasmanda atılan goller,
• Uzatma,
• Penaltı noktasından yapılan vuruşlar.
Lig maçında puanlar aşağıdaki gibi verilmektedir:
• Üçüncü periyodun sonunda kazanmak: kazanan takıma üç puan
• Uzatma sonunda kazanmak: kazanan takıma iki puan
• Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda sonra kazanmak: kazanan takıma bir
puan.
Bu prosedürler “Maçın veya rövanş usulü maçın kazananını belirleme
prosedürleri” başlığı altında tanımlanmıştır.
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KURAL 11 – Ofsayt

Plaj futbolunda ofsayt yoktur.

Kural 12 – Faul ve Fena hareketler

Fauller ve fena hareketler Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre cezalandırılır:

Fauller
Fauller serbest vuruş veya penaltı olarak cezalandırılır.

Serbest vuruşla cezalandırılmış fauller
Bir oyuncunun aşağıdaki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz,
kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine
bir serbest vuruş verilir:
• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teşebbüs ederse
• Rakibi çelmelerse,
• Rakibin üzerine sıçrarsa,
• Rakibe şarj yaparsa,
• Rakibe vurur veya vurmaya teşebbüs ederse,
• Rakibi iterse,
• rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.
Eğer bir oyuncu aşağıdaki ihlalden birini yaparsa, serbest vuruş rakip takıma
verilir:
• Rakibi tutar veya makas vuruşu veya röveşata yapmasını engellerse
• Rakibine tükürürse veya kasıtlı şekilde kum atarsa
• Bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanı içinde kaleci hariç)
Serbest vuruşlar ihlalin meydana geldiği yerden kullanılır (bakınız Kural 13: Serbest
vuruşlar).
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Kural 12 – Faul ve Fena hareketler
Penaltı verilen fauller
Eğer belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu tarafından kendi ceza alanı içinde rakip
oyuncuya yapılırsa, topun oyunda olması koşuluyla, topun pozisyonuna bakılmaksızın
bir penaltı vuruşu verilir.
Bir penaltı vuruşu; rakibin serbest vuruşu sırasında, top kale direklerine, üst
direğe, kaleciye ve kuma değmeden önce, kendi ceza alanında, serbest vuruşun
kullanıldığı yer ve köşe bayrakları arasında topa dokunursa da verilir.
Hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan veya ihlalin
yapıldığı yerden kullanılmak üzere serbest vuruşla cezalandırılan
fauller.
a) Hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan serbest vuruş

Bir serbest vuruş rakip takıma hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan kullanılmak üzere verilir, eğer :
• Top oyundayken takım kendi ceza alanında dört (4) saniyeden uzun süre
topa sahip olur ise;
• Kaleci, ceza alanında kendi takım arkadaşından gelen topa elleri ile
oynadıktan sonra rakibi topa dokunmadan önce aynı ceza alanında
kendi takım arkadaşının vücudunun herhangi bir bölgesi ile oynadığı topu
bilerek elleri ve kolları ile dokunursa
• Kaleci, top oyundayken topu ellerinden çıkarıp havada top kuma değmeden
vurursa (degaj)
• Kaleci, topla kendi ceza alanı dışında oynadıktan sonra, kendi ceza alanına
dönüp dokunursa veya vücudunun herhangi bir bölümüyle topla oynarsa,
• Kaleci topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa
tekrar eliyle dokunursa,
• Bir oyuncu kendi yarı sahası içinde tehlikeli bir biçimde oynarsa,
• Bir oyuncu kendi yarı sahası içinde kasıtlı bir biçimde rakibini engellerse
• Bir oyuncu kendi yarı sahasında, on ihlalden birisini (kasıtlı el topu hariç)
bir takım arkadaşına karşı yaparsa, ki bu rakibe yapılırsa penaltı veya
serbest vuruş verilir
• Bir oyuncu kendi yarı sahasında Kural 12’de daha önce bahsedilmeyen
herhangi diğer kuralı ihlal ettiğinde, oyun ihtar vermek veya ihraç etmek için
durdurulursa,

Kural 12 – Faul ve Fena hareketler

b) İhlalin yapıldığı yerden kullanılacak serbest vuruş
Karşı takıma ihlalin yapıldığı yerden kullanılmak üzere bir serbest vuruş verilir.
( KURAL 13’e bakınız: serbest vuruş pozisyonu), eğer :
• Bir oyuncu rakip sahada tehlikeli bir biçimde oynarsa;
• Bir oyuncu rakip sahada kasıtlı bir biçimde rakibini engellerse,
• Bir oyuncu kendi ceza alanındaki kaleciyi top oyundayken ve topu eliyle oyuna
sokmaya çalışırken engellerse,
• Bir oyuncu, rakip sahada, 10 ihlalden herhangi birini takım arkadaşına karşı
yaparsa (kasıtlı elle hariç) eğer rakibe karşı yapılırsa penaltı verilir
• Bir oyuncu rakip sahada daha önce Kural 12’de bahsi geçmeyen herhangi
diğer ihlallerde bulunursa, oyun ihtar vermek veya ihraç etmek için
durdurulursa,

Fena Hareketler
Fena hareketler ihtar veya ihraç ile cezalandırılır.

Disiplin cezaları
Bir oyuncuya, yedek oyuncuya
sarı kart kullanılır.

oyuncuya ihtar verildiğini belirtmek amacıyla

Bir oyuncu, yedek oyuncu oyuncunun ihraç edildiğini belirtmek amacıyla kırmızı
kart kullanılır.
Sadece bir oyuncu veya yedek oyuncuya kırmızı veya sarı kart gösterilir.
Eğer maç başlamışsa ilgili kart sahada herkesin göreceği şekilde gösterilir. Diğer
tüm durumlarda, hakem disiplin cezası verdiğinde oyuncuları ve takım yetkililerine
sözlü olarak bildirir .
Hakem, oyun alanına girdiği andan bitiş düdüğü sonrasında oyun alanını terk
edinceye kadar disiplin cezası verme yetkisine sahiptir.
Bir oyuncu oyun alanı içinde veya dışında rakibe, takım arkadaşına, hakeme,
yardımcı hakeme veya herhangi bir diğer kişiye karşı ihtar veya ihraç gerektiren
bir ihlal yaparsa ihlalin şekline göre cezalandırılır.
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İhtar Verilecek Haller
Eğer bir oyuncu, aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sarı kart
gösterilir:
• sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,
• sözle veya hareketle itiraz ederse,
• Plaj Futbolu Oyun Kurallarını sürekli ihlal eder ise
• oyunun tekrar başlamasını geciktirirse
• oyun bir köşe vuruşu, serbest vuruş veya taç atışı ile tekrar başlarken gerekli
mesafeye açılmaz ise (rakipler)
• hakemin izni olmaksızın oyun alanına ilk kez girer veya tekrar girerse,
• hakemin izni olmaksızın oyun alanını kasıtlı olarak terk ederse.

Bir yedek oyuncu aşağıdaki dört ihlalden birini yaparsa ihtar verilir.
• sportmenliğe aykırı davranışta bulunursa
• söz veya hareketle itiraz edere,
• oyunun tekrar başlamasını kasten geciktirirse.
• sahaya oyuncu değişikliği prosedürünü ihlal ederek girerse

İhraç Verilecek Haller
Eğer bir oyuncu veya yedek bir oyuncu aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa
kırmızı kart gösterilip oyundan ihraç edilir::
• ciddi faullü oyundan suçlu ise,
• şiddetli hareketten suçlu ise,
• kasıtlı olarak rakibine veya başka birine tükürür veya kum atarsa
• topla bilerek elle oynayıp rakip takımın bariz golünü veya gol atma şansını
önlerse (kendi ceza alanındaki kaleci hariç),
• kaleye doğru ilerleyen rakibin bariz gol atma şansını serbest vuruş veya
penaltı vuruşu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
• rakibin serbest vuruş kullandığı yerle takımının kale direkleri arasında top;
direklere, üst direğe, kaleciye veya kuma temas etmeden önce topa dokunursa
• saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşursa ve/veya baş ve el
kol hareketleri yaparsa,
• aynı maçta ikinci bir ihtar alırsa.
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bir yedek oyuncu bir gole veya bariz gol atma şansına engel olursa, oyundan
ihraç edilir.
İhraç edilen oyuncu yada yedek oyuncu oyun alanının çevresini ve teknik alanı
terk etmelidir.

Kararlar
1.
Bir oyuncu top için mücadele eder iken rakip oyuncunun sağlığını tehlikiye
atıyorsa ciddi faullü oyun olarak değerlendirilecektir
2.
Röveşata veya makas vuruşu yapan rakip oyuncuyu engellemeye çalışan
oyuncuyu cezalandırmak için, hakemler aşağıdaki kriterleri göz önünde
bulundurmalılar :
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu sahipse
ve bir rakip ona dokunursa, serbest vuruş veya penaltı vuruşu rakip takıma verilir
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşu yapan veya yapacak oyuncu sahipse ve
bir rakip topa dokunursa, serbest vuruş veya penaltı vuruşu rakip takıma verilir.
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu sahipse
ve bir rakip ona dokunursa veya topla oynarsa, ve oyuncunun vuruşuyla rakibin
yere düşmesi sonucunda, hakemler röveşatayı veya makas vuruşunu yapan
oyuncuya ceza vermez, fakat bunun yerine bu vuruşun olmasına engel olan
oyuncuya ceza verir.
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu
sahip değilse ve bir rakip dokunursa veya topla oynarsa, rakip bir ihlal
yapmış sayılmaz.
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşu yapan veya yapacak oyuncu
sahip değilse ve bu oyuncu vuruşu yaparken rakip oyuncuya çarparsa; ihlal
gereğince cezalandırılacaktır.
• Bir oyuncu elleri ve kolları hariç. vücudun herhangi bir bölümüyle kontrol
ettikten sonra topa sahip olduğu kabul edilir.
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3.
Röveşatada veya makas vuruşunda savunma yapan bir oyuncu vuruşu yapan
oyuncuya dokunmamak kaydıyla dikey olarak yerden zıplayabilir.
4.
Hakemleri aldatmaya yönelik herhangi bir hareket, sportmenliğe aykırı davranış olarak
değerlendirilecektir.
5.
Vakit geçirmek için (topa vurmak) veya rakibin topla oynamasını engellemek
için kasıtlı olarak vücutla topu uzaklaştırmak veya bloke etmek (engellemek)
sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirilecektir. Hakemler oyunu avantaja
bırakmıyorlarsa oyunu durdurabilirler ve eğer ihlal, rakip yarı sahada ise ihlalin olduğu
yerden, eğer ihlal ihlali yapan takımın kendi yarı sahasında olmuşsa oyun hayali
orta saha çizgisinin ortasındaki hayali orta noktadan olmak koşuluyla serbest
vuruşla devam eder.(Kural 13’e bakınız: Serbest vuruş pozisyonu):
6.
Bir oyuncu gol kutlamasında formasını kaldırır veya çıkartırsa hakemler
bunu sportmenliğe aykırı davranış olarak değerlendirilecektir.
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Serbest Vuruşlar
Serbest vuruş aşağıdaki usule göre yürütülür:
• oyuncular baraj kuramazlar.
• serbest vuruşu, kendisine faul yapılan oyuncu kullanır; eğer o oyuncu ciddi
şekilde sakatlanmışsa, atışı onun yerine giren oyuncu kullanır;
• vuruş yapılırken top hareketsiz olmalıdır ve vuruşu yapan oyuncu, top başka bir
oyuncuya değmedikçe topa ikinci kez dokunamaz;
• herhangi bir devrenin veya uzatma süresinin bitiminden hemen önce bir
serbest vuruş kararı verilmişse, serbest vuruş için ilave süre tanınır;
• kendi ceza alanı içinde kullanılan bir serbest vuruş , doğrudan topun ceza
alanı dışına çıktığında oyunda kabul edilir.
• eğer serbest vuruşta top doğrudan vuruşu yapan oyuncunun kendi kalesine
girerse, rakip takım lehine bir köşe vuruşu verilir;
• bir serbest vuruş doğrudan rakip takımın kalesine girerse , gol kararı verilir

Serbest vuruş pozisyonu
a) Rakip takımın yarı sahasından yapılan serbest vuruşlar

5m
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Eğer ihlalde bulunan takımın yarı sahasından bir serbest vuruş kullanılacaksa,
vuruşu yapacak olan oyuncu ile rakip takımın kalecisi dışındaki bütün oyuncular :
• sahada (rakip kaleci de dahil olmak üzere)
• top oyuna girinceye kadar toptan oyuncular en az 5 m uzakta
• top oyuna girinceye kadar tüm oyuncular ( vuruşu kullanacak oyuncu hariç )
topun paralelinde (yanında ) veya arkasında bulunabilirler.
b) Kendi yarı alanında veya hayali orta alandan kullanılan
serbest vuruşlar.

Eğer serbest vuruş ihlali yapmayan takımın yarı sahasından atılıyorsa veya hayali orta
saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan atılıyorsa, her bir savunma oyuncusu:
• sahada olmak
• top oyuna girinceye kadar toptan en az 5m uzakta olmak
• top oyuna girene kadar topun önünde, kendi ceza alanındaki rakip
kaleci haricinde kimse, köşe bayrakları arasındaki hayali serbest
alanda bulunmayacaktır.
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Eğer serbest vuruş, ihlali yapmayan takımın yarı sahasından kullanılıyorsa, veya
hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan kullanılıyorsa, vuruşu
yapacak oyuncunun takım arkadaşları :
• sahada
• vuruşu yapacak oyuncu dışında topla köşe bayrakları arasındaki hayali alanı açık
bırakmak zorundadır.

Yöntem
• oyuncu, topun duracağı noktayı biraz yükseltmek amacıyla ayağını veya topu
kullanarak bir kum tümseği oluşturabilir.
• serbest vuruş hakemin işaretinin ardından dört (4) saniye içinde kullanılmalıdır
• vuruşu kullanan oyuncu, top başka bir oyuncuya değmedikçe topa yeniden
dokunamaz
• top, vurulduğu veya dokunulduğu anda oyuna girer
• top herhangi bir yöne vurulabilir ve kaleci de dahil herhangi bir takım
arkadaşına pas olarak verilebilir;
• Topun rakip kaleye - top ile rakip takımın köşe bayrakları arasına - doğru
vurulması durumunda, top havadayken yalnızca rakip takımın kalecisi topa
dokunabilir. Diğer bütün durumlarda, eğer top söz konusu alanı terk eder veya
yere temas ederse, bu kısıtlama ortadan kalkar ve bütün oyuncular topa temas
edebilir veya topla oynayabilir.
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İhlaller ve Cezalar
Eğer bir takım kendi yarı sahasından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri vuruş için işaretini verdikten
sonra ve top oyundayken, (savunma takımının kalecisi hariç) bir oyuncu,
topla köşe bayrakları arasında top kale direklerine, üst direğe, kaleciye veya kuma
temas etmeden veya daha önce bu bölgeden havadan çıkmadan önce topa temas
ederse; ihlal yapmış sayılır. :
• Eğer hakemler avantaj kuralını uygulamamış iseler ve savunma yapan oyuncu
ihlali kendi ceza alanı dışında yapılmışsa takımı aleyhine serbest vuruşla
cezalandırılır ve serbest vuruş topa dokunulduğu yerden kullanılır veya oyuncu
kendi ceza alanında topa dokunursa penaltı vuruşu verilir.
• Eğer hakemler avantaj kuralını uygulamamış iseler ve ihlali yapan oyuncu
serbest vuruşu kullanan takımın oyuncusu ise ihlali rakip takımın yarı
alanında topa dokunmuş ise ihlalin olduğu yerden veya kendi yarı alanında
topa dokunmuş ise orta alandaki hayali noktadan aleyhine bir serbest vuruş
kararı verilecektir.(KURAL 13’e bakınız: Serbest vuruş pozisyonu). Hakemler
savunma oyuncusu ( ceza alanı içindeki savunma takımının kalecisi hariç )
top ve kale direkleri arasındaki bölgede topa dokunması durumunda, oyuncu
bariz gol şansını engellediği için oyundan ihraç edilir.
Eğer takım kendi yarı sahasından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri işaretini verdikten sonra ve
top oyuna girdikten sonra topa köşe vuruşu bayrakları içinde kuma deymeden
önce dokunursa;
• Atış tekrarlanır ve ihlali yapan oyuncuya hakemler avantaja bırakmadığı veya serbest
vuruş veya penaltı vuruşu ile cezalandırılacak başka bir ihlal olmadığı sürece
ihtar verilir. Eğer ihlal serbest vuruş ile cezalandırılacaksa hakemler asıl ihlalin
mi yoksa akabinde olanın mı cezalandırılacağına karar verir. İkinci ihlal, ikinci
ihtar veya direkt kırmızı kart gerektiriyorsa hakemler alınması gerekli disiplin
yaptırımını uygularlar.
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Eğer takım kendi yarı alanından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri işaretini verdikten sonra ve top
oyuna girmeden önce topa olan gerekli mesafeyi korumaz veya köşe bayraklarına
açılan alana topa vurulmadan önce kendi takım arkadaşı girip ihlal yapar ise;
• Hakemler avantaj kuralı uygulamazlar, ihlal rakip takım yarı alanında
gerçekleşmiş ise ihlalin olduğu yerden bir serbest vuruş kararı verilir.
İhlali yapan oyuncu kendi yarı alanında gerçekleştirmiş ise oyun alanın
ortasından yapılacak bir serbest vuruş ile yeniden başlanıcaktır.Eğer başka bir
disiplin cezası gerekmedikçe hakemler herhangibir disiplin cezası uygulamazlar.
Eğer bir takım kendi yarı alanından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri işaretini verdikten
sonra ve top oyuna girmeden önce.Her iki takımın oyuncuları aynı zamanda
topa olan gerekli mesafeyi korumaz veya köşe bayraklarına açılan alana topa
vurulmadan önce kendi takım arkadaşı girip ihlal yapar ise;
• Serbest vuruş tekrarlanır .Hakemler ihlal yapan oyuncuları uyaracaktır. Ancak her
hangibir disiplin cezası uygulanmaz.
Eğer, bir serbest vuruş rakip takımın alanında kullanılıyor ise ve hakemlerden
biri işaretini verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce , rakip takım
oyuncusu, top ile olan gerekli mesafeyi korumaz yada top ile paralel hayali
çizgi ile rakip takımın kale çizgisindeki alana girer ise:
• Serbest vuruş tekrarlanır, ihlali yapan oyuncu uyarılır. Eğer hakemler avantaj
uygulamaları süresinde başka bir ihlal gerçekleşir ise serbest vuruş veya
penaltı kararı uygularlar. Eğer verilen serbest vuruş kararında bir
disiplin cezası uygulanacak ise hakemler sarı kart , ikinci sarı karttan
kırmızı kart veya direkt kırmızı kart gösterebilir.
Eğer, bir serbest vuruş rakip takımın alanında kullanılıyor ise ve hakemlerden biri
işaretini verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce , kendi takım oyuncusu, top
ile olan gerekli mesafeyi korumaz yada top ile paralel hayali çizgi ile rakip takımın
kale çizgisindeki alana girer ise:
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• rakip yarı alanda yapıldığı takdirde, toptan 5 m mesafede durma kuralını ihlal
eden veya yasak alana giren oyuncunun ihlali yaptığı yerden ya da ihlal takımın
kendi yarı alanında gerçekleşmiş ise hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar).
Hakemler disiplin yaptırımı gerektiren başka bir ihlal gerçekleşmediği sürece başka
bir disiplin yaptırımı uygulamazlar.
Eğer, rakip yarı alanda bir serbest vuruş esnasında ve hakem serbest vuruş için
işaret verdiğinde, ancak top oyuna girmeden önce bir veya daha fazla takım arkadaşı
en az mesafeyi ihlal ederse veya kale çizgisi ile top hizasındaki hayali çizgi arasına
girerse:
• serbest vuruş tekrarlanır ve hakemler oyuncuları ikaz eder, ancak başka bir disiplin
yaptırımı uygulamayacaktır.
Eğer, savunma yapan takımın kendi ceza alanı içerisinden bir serbest vuruş
esnasında, top doğrudan bu alanın dışına vurulmazsa
• vuruş tekrarlanır, ancak dört saniye sayımı sıfırlanmaz ve oyuncu tekrar kullanmaya
hazır olduğunda kaldığı yerden devam eder.
Eğer vuruşu yapacak takımın vuruşu yapması dört saniyeden fazla sürerse:
• hakemler eğer serbest vuruşun yeri savunma yapan takımın yarı alanındaysa
rakip takım lehine oyunun asıl başlaması gereken yerden veya serbest vuruşun
yeri serbest vuruşu kullanacak takımın kendi yarı alanındaysa hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir periyot bir oyuncunun serbest vuruşu kullanması için uzatılmışsa ve oyuncu
serbest vuruşu gol yapma amacıyla kullanmamışsa:
• hakemler gerektiği gibi periyodun veya maçın bittiğini işaret eder.
Eğer, bir serbest vuruş kullanılırken, topa daha önce belirlenmiş oyuncunun takım
arkadaşı vurursa:
• hakem oyunu durdurur, topa vuran oyuncuyu sportmenliğe aykırı hareketi
nedeniyle ihtar ile cezalandırır ve eğer serbest vuruşun yeri savunma yapan takımın
yarı alanındaysa, savunma yapan takım lehine serbest vuruşun asıl kullanılacağı
yerden veya serbest vuruşun yeri rakip takımın yarı alanındaysa hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
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Kendi ceza alanından kaleci dışında herhangi bir oyuncu
tarafından kullanılan serbest vuruş
Eğer, top oyundaysa, topa vuran oyuncu top başka bir oyuncuya dokunmadan önce
topa tekrar dokunursa (elle oynama hariç):
• eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine ihlal eğer
savunma yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse ihlalin gerçekleştiği yerden, eğer
ihlali gerçekleştiren takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar)
Eğer, top oyuna girdikten sonra, vuruşu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya
dokunmadan kasıtlı olarak elle oynarsa:
• eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine ihlalin
gerçekleştiği yerden kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest
vuruşlar)
• eğer ihlal, ihlali yapan oyuncunun kendi ceza alanı içerisinde gerçekleşmişse ve
serbest vuruşu kullanan kaleci değilse bir penaltı vuruşu verilir.
Kaleci tarafından kullanılan serbest vuruş
Eğer top oyundaysa ve kaleci başka bir oyuncuya dokunmadan topa tekrar dokunursa
(elleri hariç):
• eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine eğer
ihlal savunma yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse ihlalin gerçekleştiği yerden,
ihlal ihlali yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve kaleci top başka bir oyuncuya dokunmadan bilerek topu elle
oynarsa:
• eğer ihlal kalecinin ceza alanı dışında gerçekleşmişse ve hakemler avantaj
uygulamazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine ihlalin gerçekleştiği yerden
kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal kalecinin kendi ceza alanı içerisinde gerçekleşirse ve hakemler avantaj
uygulamazsa, oyunu durdurur ve rakip takım lehine hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar)
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Penaltı
Penaltı, top oyunda ve ihlali yapan takımın kendi ceza alanı içindeyken, hayali
orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan kullanılamayacak bir serbest
vuruş gerektiren bir ihlal yapan takıma karşı verilir.
Penaltıdan doğrudan doğruya bir gol yapılabilir.
Her devrenin veya uzatma devresinin sonunda yapılacak, bir penaltı vuruşu
için ek süre verilir.

Topun ve oyuncuların yeri

H

5m

H

Top:
• kalenin ortasından 9m uzaklıkta, hayali ceza alanı çizgisinin ortasındaki hayali
penaltı noktasına yerleştirilir.
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Vuruşu yapacak oyuncu:
• açıkça belirlenmelidir.
• ciddi olarak sakatlanmadığı sürece ihlale maruz kalan oyuncudur, aksi taktirde
yerine giren oyuncu kullanmalıdır. Eğer ihlal bir rakibe karşı yapılmadıysa, örneğin;
kasten elle oynama, penaltı vuruşu yapacak takımın herhangi bir oyuncusu ya
da oyuna girecek oyuncusu tarafından yapılabilir.
Savunma yapan kaleci:
• vuruş yapılana kadar kale çizgisinde, yüzü vuruşu yapacak oyuncuya dönük şekilde
ve kale direklerinin arasında durur. Vuruş yapılana kadar yanlara hareket edebilir.
Vuruşu yapacak oyuncu dışındaki oyuncular:
• oyun alanında
• ceza alanının dışında
• topun gerisinde
• toptan en az 5m mesafede yer alır.

Yöntem
• vuruşu yapacak oyuncu topun pozisyonunu yükseltmek için topu veya
ayaklarını kullanarak küçük bir kum yığını oluşturabilir.
• Oyuncular bu kurala göre yerlerini aldıktan sonra, hakemlerden biri penaltı için
işaret verir.
• vuruşu yapacak oyuncu topu ileri doğru vurmalıdır.
• top vuruş yapılıp ileri hareket ettiği anda oyundadır.
Eğer bir penaltı oyunun normal akışında yapıldığında veya üç periyodun ya
da uzatmaların sonunda penaltı vuruşunun yapılması veya tekrar yapılması için
süre uzatıldığında, top kale direklerinin arasından ve üst direğin altından geçmeden
önce
• kale direklerinin herhangi birine veya ikisine ve/veya üst direğe ve/veya
kaleciye çarparsa bir gol kararı verilir.
Penaltı vuruşunun ne zaman tamamlandığına hakemler karar verir.
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İhlaller ve cezalar
Eğer penaltı vuruşunu yapan oyuncu topu ileri doğru vurmazsa;
• hakem oyunu durdurur ve savunma yapan takım lehine hayali penaltı
noktasından kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest
vuruşlar)
Eğer, penaltı vuruşu yapılırken, daha önce belirlenmiş oyuncunun takım arkadaşı topa
vurursa:
• hakem oyunu durdurur, ihlali yapan oyuncuya sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı
sarı kart gösterir ve savunma yapan takım lehine hayali penaltı noktasından
kullanılacak bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir periyot bir oyuncunun penaltı vuruşunu yapması için uzatılmış ise ve
oyuncu bir gol atma niyetiyle penaltı vuruşunu yapmıyorsa:
• böyle bir durumda hakem periyodun ya da maçın bittiğini işaret eder.
Eğer hakem vuruşun yapılması için işaret verirse ve top oyuna girmeden önce
aşağıdakilerden biri gerçekleşirse::
Vuruşu yapan takımın bir oyuncusu Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nı ihlal ederse:
• hakem vuruşun yapılmasına izin verir.
• eğer top kaleye girerse, vuruş tekrarlanır.
• eğer top kaleye girmezse ve hakem avantaj uygulamazsa, oyun durdurulur ve
eğer ihlal savunma yapan takımın yarı alanında gerçekleşmiş ise savunma
yapan takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir serbest vuruş verilir. Eğer ihlal
vuruşu gerçekleştiren takımın yarı alanında gerçekleşmiş ise savunma yapan
takım lehine hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş
verilir. (bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)
• hakem, top kaleye girsin veya girmesin, gerekli disiplin cezasını uygular.
Savunma yapan takımın bir oyuncusu Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nı ihlal ederse:
• hakem vuruşun yapılmasına izin verir.
• top kaleye girerse bir gol kararı verilir.
• top kaleye girmezse vuruş tekrarlanır.
• hakem, top kaleye girsin veya girmesin, gerekli disiplin cezasını uygular.
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Savunma yapan takımdan bir veya daha fazla oyuncu ve vuruşu yapan takımdan
bir veya daha fazla oyuncu Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nı ihlal ederse:
• vuruş tekrarlanır.
• hakem, top kaleye girsin veya girmesin, gerekli disipin cezasını uygular.
Eğer, penaltı vuruşu yapıldıktan sonra:
Vuruşu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya temas etmeden topa (elle oynama hariç)
temas ederse:
• eğer avantaj uygulanmazsa, oyun durdurulur ve eğer ihlal savunma yapan
takımın yarı alanında gerçekleşmiş ise savunma yapan takım lehine
ihlalin yapıldığı yerden bir serbest vuruş verilir. Eğer ihlal vuruşu gerçekleştiren takımın
yarı alanında gerçekleşmiş ise savunma yapan takım lehine hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
Eğer vuruşu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya temas etmeden kasıtlı olarak
elle oynarsa
• eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin
olduğu yerden bir direk serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar)
Top ileri hareket ederken yabancı bir cisme temas ederse:
• penaltı vuruşu tekrarlanır.
Top kaleciden ve/veya üst direkten ve/veya direklerden oyuna dönerse ve yabancı
bir cisme çarparsa:
• hakem oyunu durdurur.
• oyun hakem atışıyla tekrar başlar.
Eğer top oyundayken ve direklere, üst direğe ya da bir oyuncuya temas etmeden
önce patlar veya kusurlu hale gelirse
• penaltı vuruşu tekrarlanır.
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Taç oyunu yeniden başlatma yöntemidir.
Eğer top oyun alanını sınırlayan taç çizgilerini yerden veya havadan tamamen geçerse
veya eğer müsabaka kapalı alanda oynanıyorsa ve top tavana çarparsa top ile
son oynayan oyuncunun rakibi lehine bir taç verilir. Taç, müsabaka kapalı
alanda oynanıyorsa topun tavana çarptığı en yakın taç çizgisinden veya topun
taç çizgisini geçtiği yerden yapılır.
Bir taçtan doğrudan doğruya bir gol yapılamaz. Eğer taç doğrudan doğruya kaleye
yapılırsa ve top bir oyuncuya temas etmeden gol çizgisini direklerin arasından
ve üst direğin altından geçerse:
• top taç kullanan oyuncunun kendi kalesine girer ise rakip takım lehine bir köşe
vuruşu verilir.
• top taç kullanan oyuncunun rakibinin kalesine girer ise rakip takım lehine bir
kale atışı verilir.
Eğer top kaleye girmeden önce herhangi bir oyuncuya temas ederse, bir gol kararı
verilir.
Herhangi bir oyuncu, kaleci dahil, taç kullanabilir.

Oyuncuların yeri
Rakip oyuncular:
• oyun alanında
• taç kullanılacak noktadan en az 5m mesafede yer almalıdır.

Yöntem
İki tip yöntem vardır:
• Taç vuruşu ayak ile
• Taç atışı el ile yapılabilir

KURAL 15 – Taç

Taç vuruşu
Topu oyuna sokarken, vuruşu yapan oyuncu:
• bir ayağıyla çizgiye veya iki ayağıyla saha dışına basar.
• topun oyun alanını terk ettiği noktada veya bu noktaya en fazla 25cm
mesafede oyun alanı dışındaki bir noktada sabit duran topa vurur.
• vuruşu yapmaya hazır olduğu andan itibaren 4 saniye içinde topu oyuna
sokar.
Eğer oyunun başlaması taktiksel nedenlerle gecikmişse, taç vuruşunu yapacak
oyuncu hazır olsun ya da olmasın, hakem düdüğüyle işaret verdikten sonra 4
saniyeyi saymaya başlar.
Eğer bir oyuncu taç atışını yapmak üzere topu eline alarak kaldırmış ise, sonradan
ayağı ile taç vuruşunu yapamaz.
Eğer taç vuruşu taç çizgisinin dışından yapılmamışsa, top oyun alanına girer
girmez oyundadır. Eğer taç vuruşu taç çizgisinden yapılmışsa, top vurulup
hareket ettiği andan itibaren oyundadır.

Taç atışı
Topu oyuna sokarken, atışı yapan oyuncu:
• yüzünü sahaya döner.
• her bir ayağıyla taç çizgisine veya taç çizgisi dışına basar.
• topu iki eliyle tutar.
• topu başının arkasından ve üzerinden oyuna sokar.
• topu, topun oyun alanını terk ettiği noktadan oyuna sokar.
• atışı yapmaya hazır olduğu andan itibaren 4 saniye içinde topu oyuna sokar.
Eğer oyunun başlaması taktiksel nedenlerle gecikmişse, taç atışını yapacak
oyuncu hazır olsun ya da olmasın, hakem düdüğüyle işaret verdikten sonra
4 saniyeyi saymaya başlar.
Top oyun alanına girer girmez oyundadır.
Eğer bir oyuncu taç vuruşu ayağıyla yapmak üzere topu ayağına almış ise, sonradan
taç atışını eli ile yapamaz.
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KURAL 15 – Taç

İhlaller ve cez
zalar
Eğer, taç kullanılırken, bir rakip oyuncu 5 m mesafeden daha yakında ise:
• eğer hakem bir avantaj uygulamamış veya taç kullanacak takımın rakibi
tarafından bir serbest vuruş veya penaltı vuruşu ile cezalandırılabilecek bir
ihlal yapılmamış ise taç aynı takım tarafından tekrarlanır ve ihlali yapan
oyuncu sarı kart ile cezalandırılır.
Eğer bir rakip oyuncu taç kullanan oyuncuyu rahatsız eder veya engellerse:
• oyuncu sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sarı kart ile cezalandırılır.
Taç yönteminin başka herhangi bir ihlalinde:
• taç rakip takımın bir oyuncusu tarafından kullanılır.
Kaleci dışında bir oyuncu tarafından kullanılan taç
Eğer top oyundayken ve taç kullanan oyuncu top başka bir oyuncuya temas
etmeden topa tekrar temas ederse (elle oynama hariç):
• eğer hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve ihlal, ihlali yapan
oyuncunun rakibinin yarı alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine ihlalin
yapıldığı yerden bir serbest vuruş verilir. Eğer ihlal, ihlali yapan oyuncunun kendi
yarı alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine hayali orta çizginin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest
vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve taç kullanan oyuncu top başka bir oyuncuya temas
etmeden önce kasıtlı olarak elle oynarsa:
• eğer hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin
gerçekleştiği yerden bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal taç kullanan oyuncunun ceza alanında gerçekleşmişse bir penaltı
verilir.

KURAL 15 – Taç

Kaleci tarafından kullanılan taç
Eğer top oyundaysa ve kaleci top başka bir oyuncuya temas etmeden topa
temas ederse (elleri hariç):
• eğer hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve ihlal, ihlali yapan
oyuncunun rakibinin yarı alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine ihlalin yapıldığı
yerden bir serbest vuruş verilir. Eğer ihlal, ihlali yapan oyuncunun kendi yarı
alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine hayali orta çizginin ortasındaki hayali
noktadan yapılacak bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve kaleci, top başka bir oyuncuya temas etmeden kasıtlı
olarak topa elle temas ederse:
• eğer ihlal kalecinin ceza alanı dışında gerçekleşmiş ve hakem avantaj
uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin gerçekleştiği
yerden bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal kalecinin ceza alanı içinde gerçekleşmiş ve hakem avantaj
uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verilir. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
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KURAL 16 – Kale atışı

Kale atışı oyunu tekrar başlatma yöntemidir.
Eğer top, hücum eden takımdan bir oyuncu tarafından son kez oynandıktan
sonra kale çizgisini yerden veya havadan tamamen geçmiş ve 10. kurala göre
bir gol atılmamışsa bir kale atışı verilir.
Kale atışından doğrudan doğruya bir gol yapılamaz.
Eğer bir kale atışı doğrudan doğruya kaleye doğru kullanılırsa ve bir oyuncuya
temas etmeden kale çizgisini geçerse:
• eğer top oyundayken takımın kendi kalesine girerse rakip takım lehine bir köşe
vuruşu verilir.
• eğer top oyundayken rakip takımın kalesine girerse rakip takım lehine bir kale
atışı verilir.
Eğer top oyuna girdikten sonra kaleye girmeden önce herhangi bir oyuncuya temas
ederse bir gol kararı verilir.

Oyuncuların yeri
Oyuncular oyun alanında olmalıdır.

Yöntem
• Top savunma yapan takımın kalecisi tarafından ceza alanının herhangi bir
yerinden atılır.
• Savunma yapan takımın kalecisi atışı yapmaya hazır olduğu andan itibaren
4 saniye içinde atışı yapar.
• Top savunma yapan takımın kalecisi tarafından ceza alanı dışına atıldığı anda
oyundadır.
Eğer oyunun başlaması taktiksel nedenlerle gecikmişse, kale atışını yapacak
oyuncu hazır olsun ya da olmasın, hakem düdüğüyle işaret verdikten sonra
4 saniyeyi saymaya başlar.

KURAL 16 – Kale atışı

İhlaller ve cez
zalar
Eğer kale atışında top doğrudan doğruya ceza alanı dışına atılmazsa
• atış tekrarlanır, ancak 4 saniye sayımı sıfırlanmaz ve kaleci tekrar atmaya
hazır olduğunda kaldığı yerden devam eder.
Eğer top oyundaysa ve kaleci topa başka bir oyuncu temas etmeden (elleri hariç)
tekrar temas ederse:
• eğer hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve ihlal rakip takımın
yarı alanında yapılmışsa rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir
serbest vuruş verilir. İhlal, ihlali yapan takımın kendi yarı alanında yapılmışsa
rakip takım lehine hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir
serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve kaleci top başka bir oyuncuya temas etmeden kasıtlı
olarak elle oynarsa:
• eğer ihlal ceza alanı dışında gerçekleşmiş ve hakem avantaj uygulamamışsa,
oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden bir serbest vuruş
verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal kalecinin ceza alanında gerçekleşmiş ve hakem avantaj
uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verilir. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir rakip oyuncu kalecinin kale atışını 4 saniye içinde doğru bir şekilde
yapmasını engellerse:
• hakem 4 saniye sayımını durdurur ve rakip oyuncuya sarı kart gösterir; kaleci kale
atışını yapmak için hazır olduğunda sayıma baştan başlar; bu durumda zaman
hakemi zamanlama cihazını durdurur.
Eğer kale atışı 4 saniye içerisinde kullanılmazsa:
• rakip takım lehine hayali orta alan çizgisinin ortasındaki noktadan kullanılacak bir
serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Kuralın başka herhangi bir ihlalinde:
• kale atışı tekrarlanır. Eğer ihlal atışı yapan takım tarafından gerçekleştirilmiş ise,
dört saniye sayımı sıfırlanmaz ve kaleci atışı tekrarlamaya hazır olduğunda kaldığı
yerden devam eder.
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KURAL 17 – Köşe vuruşu

Köşe vuruşu oyunu yeniden başlatma yöntemidir.
Eğer top, savunma yapan takımdan bir oyuncu tarafından son kez
oynandıktan sonra kale çizgisini yerden veya havadan tamamen geçmiş
ve 10. kurala göre bir gol atılmamışsa bir köşe vuruşu verilir.
Köşe vuruşunda doğrudan doğruya rakip takım kalesine bir gol yapılabilir.

Topun ve oyuncuların yeri
Top:
• topun kale çizgisini geçtiği noktaya en yakın hayali 1m köşe yayının içinde olmalıdır.
Rakip oyuncular:
• top oyuna girene kadar oyun alanında ve hayali köşe yayından en az 5m
mesafede bulunmalıdır.

Yöntem
• Vuruşu yapacak oyuncu topun pozisyonunu yükseltmek için topu veya
ayaklarını kullanarak küçük bir kum yığını oluşturabilir.
• Topa hücum eden takımın bir oyuncusu tarafından vurulmalıdır.
• Vuruşu yapacak oyuncu hazır olduğu andan itibaren 4 saniye içerisinde topu
oyuna sokmalıdır.
• Top vuruş yapılıp hareket ettiği anda oyundadır.

Eğer köşe vuruşunu kullanacak takım oyunun başlaması taktiksel nedenlerle
geçiktiriyor ise hakem işaret vererek 4 saniye sayacaktır. 4 saniye içinde oyuna
başlanmaması halinde rakip takım, kale atışı ile oyuna başlar.

KURAL 17 – Köşe vuruşu

İhlaller ve cez
zalar
Eğer, köşe vuruşu yapılırken, bir rakip oyuncu topa gerekli mesafeden daha
yakınsa:
• hakem avantaj uygulamadığı ya da savunma yapan takım tarafından bir
serbest vuruş veya penaltı vuruşu ile cezalandırılabilecek bir ihlal yapılmamışsa,
köşe vuruşu aynı takım tarafından tekrarlanır ve ihlali yapan oyuncu sarı
kart ile cezalandırılır.
Eğer bir rakip oyuncu kö şe vuru şunu yapacak oyuncuyu rahatsız eder
veya engellerse:
• oyuncu sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle sarı kart ile cezalandırılır.
Eğer kö şe vuru şu 4 saniye içinde yapılmazsa:
• rakip takım lehine bir kale atışı verilir.
Topun yeri veya yöntem ile ilgili herhangi başka bir ihlalde:
• köşe vuruşu tekrarlanır. Eğer ihlal vuruşu yapan takım tarafından
gerçekleştirilmiş ise dört saniye sayımı sıfırlanmaz ve vuruşu yapacak
oyuncu hazır olduğunda kaldığı yerden devam eder.
Köşe vuruşu kaleciden başka bir oyuncu tarafından yapıldığında
Eğer top oyundaysa ve vuruşu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya temas
etmeden topa tekrar temas ederse (elle oynama hariç):
• eğer hakem avantaj uygulayamıyorsa, oyun durdurulur, ihlal rakip takımın
yarı alanında gerçekleşmişse ihlalin yapıldığı yerden bir serbest vuruş verilir.
Eğer ihlal hücum eden takımın kendi yarı alanında gerçekleşmişse
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest
vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve vuruşu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya temas
etmeden kasıtlı olarak elle oynarsa:
• eğer hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin
gerçekleştiği yerden bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal vuruşu yapan oyuncunun kendi ceza alanı içerisinde gerçekleşmişse rakip
takım lehine bir penaltı vuruşu verilir.
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KURAL 17 – Köşe vuruşu

Köşe vuruşu kaleci tarafından yapıldığında
Eğer top oyundaysa ve kaleci top başka bir oyuncuya temas etmeden topla tekrar
oynarsa (elle oynama hariç):
• eğer hakem avantaj uygulamıyorsa, oyun durdurulur ve ihlal savunma
yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine ihlalin
yapıldığı yerden bir serbest vuruş verilir. Eğer ihlal vuruşu yapan oyuncunun
kendi yarı alanında gerçekleşmişse rakip takım lehine hayali orta
alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verilir.
(bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer top oyundaysa ve kaleci top başka bir oyuncuya temas etmeden kasıtlı
olarak elle oynarsa:
• eğer ihlal kalecinin ceza alanı dışında gerçekleşmiş ve hakem avantaj
uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine ihlalin gerçekleştiği
yerden bir serbest vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• eğer ihlal kalecinin kendi ceza alanı içerisinde gerçekleşmiş ve
hakem avantaj uygulamamışsa, oyun durdurulur ve rakip takım lehine
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir serbest
vuruş verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)

Rövanşlı maçlar da dahil bir maçın galibini belirleme yöntemleri

Deplasman golleri, uzatma devreleri ve hayali penaltı noktasından yapılacak
vuruşlar berabere biten bir müsabakanın ardından kazanan takımın
belirlenmesini gerektiren yarışma kurallarının olduğu durumlarda kazanan
takımı belirlemenin onaylanmış üç metodudur.

Deplasman golleri
Takımların birbirleriyle hem kendi sahalarında hem de deplasmanda
oynadıkları yarışmaların kuralları, ikinci müsabakanın ardından toplam
skorun eşit olduğu durumlarda, deplasmanda atılan gollerin çift sayılacağını
belirtebilir.

Uzatmalar
Yarışma kuralları üç dakikalık ek bir periyot belirleyebilir. Kural 7 ve Kural
8 şartları uygulanır.

Hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşlar
Yarışma kuralları yöntemi aşağıda açıklanmış
noktasından yapılacak vuruşları belirleyebilir.

şekilde hayali penaltı

Yöntem
• Hakem hayali penaltı noktasından vuruşların yapılacağı kaleyi seçer.
• Hakem para atışı yapar ve atışı kazanan takımın kaptanı ilk veya ikinci
vuruşu yapacağını seçer.
• Hakem, ikinci hakem, üçüncü hakem ve zaman hakemi yapılan vuruşların
kaydını tutar.
• Aşağıdaki koşullara bağlı olarak her iki takım üç vuruş yapar.
• Vuruşlar takımlar tarafından sırayla yapılır.
• Eğer, her iki takım da üç vuruşu yapmadan önce, bir takım diğeri üç
vuruşu tamamlasa dahi ulaşamayacağı bir sonuç yakalamışsa vuruşlar
tamamlanır.
• Eğer, her iki takım üç vuruşu tamamladıktan sonra, her iki takım da eşit sayıda gol
atmış ya da hiç gol atamamışsa, vuruşlar eşit sayıda vuruş sonrası bir takım diğerine
bir gol üstünlük sağlayana kadar sırayla devam eder.
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Rövanşlı maçlar da dahil bir maçın galibini belirleme yöntemleri

• Tüm oyuncular ve yedek oyuncular hayali penaltı noktasından yapılacak
vuruşlara katılabilir.
• Bir kaleci hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar esnasında Kural 4’teki
gereklilikleri sağlayan herhangi bir oyuncuyla yer değiştirebilir.
• Her penaltı vuruşunu farklı bir oyuncu tarafından yapılır ve bir oyuncu
tekrar vuruş yapmadan önce tüm oyuncular bir vuruş yapmış olmalıdır.
• Hakemler bilgilendirildiği ve teçhizatı Kural 4’e uygun olduğu sürece, vuruş
yapabilecek bir oyuncu hayali penaltı noktasından yapılan vuruşların herhangi
bir anında kaleciyle yer değiştirebilir.
• Kaleciler dahil olmak üzere sadece vuruş yapabilecek oyuncular, hakemler ve üçüncü
hakem hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar esnasında sahada olmalıdır.
• Vuruş yapacak oyuncu ve iki kaleci dışında vuruş yapabilecek tüm oyuncular
üçüncü hakem ile birlikte diğer yarı alanda olmalıdır.
• Kale çizgisinde, vuruşu yapacak oyuncunun sağ tarafında, ikinci hakemin karşı
tarafında bulunan hakem savunma yapan kalecinin ihlal yapıp yapmadığını
kontrol eder ve topun kaleye girip girmediğine karar verir.
• Hayali penaltı noktasının hizasında, vuruşu yapacak oyuncunun sol tarafında
duran ikinci hakem vuruşu yapacak oyuncunun ihlal yapıp yapmadığını kontrol
eder ve vuruş için işaret verir; ayrıca hayali ceza sahası çizgisi üzerinden, ikinci
hakemin karşı tarafında toptan en az 5 m uzakta olması gereken diğer
kaleciyi gözlemler.
• Eğer yedek yardımcı hakem varsa, zaman hakemi zaman hakemi
masasının önünde durur ve hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlara
katılmayan oyuncular ile takım görevlilerinin uygun bir şekilde davranıp
davranmadığını kontrol eder. Yedek yardımcı hakem zaman hakeminin görevlerini
üstlenir.
• Vuruşu yapan takımın kalecisi oyun alanında, ikinci hakemin karşı tarafında
ve hayali ceza alanı çizgisi üzerinden toptan en az 5 m uzaklıkta durur
ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunmamalıdır.
• Aksi belirtilmedikçe, penaltı noktasından yapılan vuruşlarda Plaj Futbolu Oyun
Kuralları ve FIFA Hakem Departmanı’nın rehberi uygulanır.
• Eğer, müsabakanın veya uzatma devrelerinin sonunda ve hayali penaltı
noktasından yapılacak vuruşlar başlamadan önce, bir takım yedek oyuncuları
dahil olmak üzere rakibinden daha fazla sayıda oyuncuya sahipse, fazla sayıda
oyuncuya sahip takım sayıları eşitlemek için oyuncu eksiltmelidir ve takım kaptanı
çıkarılan oyuncuların isimleri ve numaralarını hakemlere bildirmelidir.

Rövanşlı maçlar da dahil bir maçın galibini belirleme yöntemleri

• Eğer bir takım sayıları eşitlemek amacıyla oyuncu eksiltmek zorundaysa,
vuruş yapabilecek oyunculardan kalecilerini eksiltebilir.
• Hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşlarda sayıyı eşitlemek için çıkarılan
ve teknik alanda bulunan kaleci, herhangi bir anda takımının kalecisiyle
yer değiştirebilir.
• Hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşlardan önce hakem, her iki
takımın diğer yarı alanda eşit sayıda vuruşu yapabilecek oyuncuya
sahip olduğundan emin olmalıdır.
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Teknik alan

Teknik alan teknik görevliler ve yedek oyunculara özel bir alandır.
Teknik alanların ölçüleri ve yerleri tesisler arasında farklılık gösterse de, aşağıdaki
notlar genel rehber olarak yayınlanmıştır:
• Teknik alan tasarlanmış oturma alanının her iki tarafına 1m ve taç
çizgisinden 1m uzaklığa kadar ileri uzanır.
• Bu alanı belirlemek için işaretlemelerin kullanılması tavsiye edilir.
• Yedek veya görevli olarak burada olmasına izin verilen kişi sayısı yarışma
kurallarında belirtilir.
• Teknik alanda bulunacak kişiler yarışma kurallarına bağlı olarak müsabaka
başlamadan önce belirtilir.
• Aynı anda sadece bir takım görevlisinin taktiksel talimatlar vermesine ve ayakta
bulunmasına izin verilir.
• Antrenör ve diğer görevliler özel durumlar, örneğin; fizyoterapist veya doktorun
hakemin izniyle sakatlanmış bir oyuncunun tedavisi ve oyun alanından
çıkarılmasını organize ettiği durumlar dışında teknik alan sınırları içinde
bulunmalıdır.
• Antrenör ve teknik alanda bulunan diğer kişiler sorumlu bir şekilde davranmalı ve
oyuncuların ya da hakemlerin hareketlerini engellemekten kaçınmalıdır.
• Yedek oyuncular ve fitness antrenörü müsabaka esnasında bu amaç için
ayrılmış alanda diğer oyuncuların ve hakemlerin hareketlerini kısıtlamadıkları
ve sorumlu bir şekilde davrandıkları sürece ısınabilirler.
• Bir yedek oyuncu bir takım görevlisinin görevlerini yerine getiremez ve takım
arkadaşlarına talimat vermek üzere sürekli ayakta duramaz.

Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Yedek yardımcı hakem:
• yarışma kuralları kapsamında atanır ve herhangi bir hakemin müsabakaya
devam edememesi halinde zaman hakeminin yerini alır. Her zaman hakemlere
yardımcı olur.
• hakemler tarafından gerekli görülen idari konularda müsabaka öncesinde,
sırasında ve sonrasında yardımcı olur.
• Hakemlerin görüş alanı dışında gerçekleşen herhangi bir suistimal veya diğer olayı
yetkililere rapor eder. Herhangi bir rapordan önce hakemlere danışmalıdır.
• Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşen her türlü olayın
kaydını tutar.
• Herhangi bir olumsuzluğa karşı yedek bir saat tutar.
• Yardımcı hakemlerin yanında olmayan belirgin bir yerde bulunur.
• Soyunma odalarında oyuncu teçhizatlarının ilk kontrolünü gerçekleştirir.
• Ev sahibi-misafir takım eşitliğinde kazanan takımı belirlemek için hayali penaltı
noktasından yapılan vuruşlar esnasında zaman hakemi masasında zaman
hakeminin görevini yerine getirir.
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Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Hakemler aşağıda belirtilen işaretleri, bir hakemin vermesi gereken işaretler ile iki
hakemin aynı anda vermesi gereken işaretler olduğunu akıllarında bulundurarak
vermelidir.
Yardımcı hakemler zaman cihazının durdurulduğunu ve başlama vuruşunun yanlış
yapıldığını işaret ederler.

Sadece bir hakem tarafından yapılacak işaretler

Başlama vuruşu/oyunun yeniden başlaması

Hücum edilen yarı alanda serbest vuruş

Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Takımın kendi yarı alanından veya
hayali orta noktadan serbest vuruş

Penaltı

Taç (1)

Taç (2)

Köşe vuruşu (1)

Köşe vuruşu (2)
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Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Kale atışı (1)

Kale atışı (2)

Zamanlama cihazını durdur

Dört saniye sayımı (1)

Dört saniye sayımı (2)

Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Dört saniye sayımı (3)

Avantaj

İhtar (sarı kart)

İhraç (kırmızı kart)
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Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Oyuncu numarası – 1

Oyuncu numarası – 2

Oyuncu numarası – 3

Oyuncu numarası – 4

Oyuncu numarası – 5

Oyuncu numarası – 6

Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Oyuncu numarası – 7

Oyuncu numarası – 8

Oyuncu numarası – 9

Oyuncu numarası – 10

Oyuncu numarası – 11

Oyuncu numarası – 12
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Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Oyuncu numarası – 13

Oyuncu numarası – 14

Oyuncu numarası – 15

Gol

Kendi kalesine gol (1)

Kendi kalesine gol (2)

Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Oyunu yeniden başlatırken her iki hakem tarafından yapılacak işaretler

Kaleciye ilk pas

Yardımcı hakem işaretleri

Zamanlama cihazını durdur
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Hakem ve yardımcı hakem işaretleri

Yanlış başlama vuruşu
(üçüncü hakem)

Yanlış başlama vuruşu
(zaman hakemi)
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Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nın
yorumlanması ve hakemler
için rehber
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KURAL 1 – Oyun alanı

Saha zemini
Müsabakalar düzleştirilmiş, çakıl, deniz kabuğu ve oyuncuları sakatlayabilecek diğer
tüm nesnelerden arındırılmış kumda oynanmalıdır.

Saha işaretlemeleri
Sahanın veya hayali çizgilerin kesik çizgilerle işaretlenmesine izin verilmez.
Eğer bir oyuncu oyun alanı üzerinde izin verilmemiş işaretlemeler yaparsa
sportmenliğe aykırı hareketten dolayı sarı kart ile cezalandırılmalıdır. Eğer
hakemler bunun müsabaka esnasında yapıldığını fark ederlerse, avantaj
uygulamaları mümkün değilse oyunu durdurmalı, ihlali gerçekleştiren oyuncuyu
sarı kart ile cezalandırmalı ve eğer oyun durdurulduğu anda top rakip takımın
yarı alanındaysa rakip takım lehine oyun durdurulduğu anda topun bulunduğu
yerden bir serbest vuruş vermelidir. Eğer oyun durdurulduğu anda top ihlali yapan
oyuncunun kendi yarı alanındaysa rakip takım lehine hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verilmelidir. (bakınız Kural 13: Serbest
vuruşlar)

Kaleler
Eğer üst direk veya direkler yerinden çıkar veya kırılırsa, oyun direkler tamir edilene
kadar ya da tekrar yerine yerleştirilene kadar durdurulur. Eğer tamiri mümkün
değilse, müsabaka tatil edilmelidir. Üst direğin yerine bir ip kullanılmasına izin
verilmez. Eğer üst direk veya direkler tamir edilebilirse ve oyun direklerin tamiri için
durdurulmuşsa, oyun, yeri üçüncü hakemin yardımıyla belirlenecek hayali orta
alan çizgisinin ortasındaki noktadan yapılacak bir hakem atışıyla başlar.

Güvenlik
Yarışma kuralları oyun alanını sınırlayan çizgiler (taç çizgileri ve kale çizgileri) ile
seyircileri ayıran bariyerler arasında bulunması gereken mesafeyi katılımcıların
güvenliğini koruyacak biçimde belirtmelidir.

KURAL 1 – Oyun alanı

Oyun alanı üz
zerindeki reklamlar
Eğer yarışma kuralları yasaklamıyorsa, oyun alanı zemini üzerindeki reklamlara
oyuncular müsabaka öncesinde oyun alanına girene dek izin verilir.

Kale ağları üz
zerindeki reklamlar
Eğer yarışma kuralları yasaklamıyorsa, oyuncuların ve hakemlerin kafalarını
karıştırmayacak şekilde kale ağları üzerinde reklam yapılmasına izin verilir.

Köşe bayrakları üz
zerindeki reklamlar
Eğer yarışma kuralları yasaklamıyorsa, köşe gönderleri hariç olmak üzere köşe
bayraklarında Kural 1: Oyun alanı’na uygun biçimde reklam konulmasına izin verilir.

Teknik alandaki reklamlar
Eğer yarışma kuralları yasaklamıyorsa, teknik alandaki görevlilerin, üçüncü
hakemin veya hakemlerin kafasını karıştırmayacak şekilde teknik alan zemininde
reklamlara izin verilir.

Oyun alanı çev
vresinde ticari reklamlar
Reklamlar:
• teknik alan ve oyuncu değişikliği alanları hariç taç çizgisinden en az1m
uzaklıkta bulunmalıdır. Teknik alan ve oyuncu değişikliği alanlarında dikey
reklamlara izin verilmez.
• kale çizgisinden kale ağlarının derinliği kadar uzaklıkta olmalıdır.
• kale ağlarından en az1m uzaklıkta olmalıdır.
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KURAL 2 – Top

İlave toplar
İlave toplar müsabaka esnasında kullanılmak üzere oyun alanı çevresine yerleştirilmiş
olmalıdır. Kural 2’nin gereklerini yerine getirmeli ve kullanım hakemlerin kontrolü
altında olmalıdır. Oyunun tekrar başlamasını hızlandırmak üzere üçüncü hakem
bir veya iki topu kendisine yakın bir şekilde konumlandırabilir.

Oyun alanındaki fazla toplar
Eğer top oyundayken oyun alanına fazladan bir top girerse, hakem oyunu sadece
fazladan top oyunu etkilerse durdurmalıdır. Hakemlerden biri oyunu, yeri üçüncü
hakemin yardımıyla belirlenecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan
yapılacak bir hakem atışıyla başlatır.
Eğer top oyundayken oyun alanına oyunu etkilemeyen fazladan bir top girerse, hakem
en kısa sürede fazla topun oyun alanından çıkarılmasını sağlamalıdır.

Patlak veya kusurlu top
Eğer top kale direklerinden birine veya üst direğe çarptıktan sonra patlar veya
kusurlu hale gelirse ve aynı kaleye girerse, hakem gol kararı verir.

KURAL 3 – Oyuncuların sayısı

Oyuncu değişikliği yöntemi
• Bir oyuncu değişikliği oyun esnasında veya oyun durduğu bir anda yapılabilir.
• Değiştirilen oyuncunun oyun alanını terk etmek için hakemlerden izin almasına gerek
yoktur.
• Hakemlerin yedek oyuncunun oyun alanına girmesi için izin vermesine gerek yoktur.
• Oyun alanına girmeden önce, yedek oyuncu yerine gireceği oyuncunun oyun
alanından ayrılmasını bekler ve oyun alanına girerken bipini çıkan oyuncuya verir.
• Eğer oyuncu Kural 3 veya 4’te belirtilen herhangi bir nedenle hali hazırda
hakemlerin izniyle oyun alanı dışında değilse değiştirilen oyuncunun oyun
alanını değişiklik alanından terk etmesi gerekir.
• Belirli durumlarda, örneğin; yedek oyuncunun teçhizatının uygun olmadığı
hallerde, oyuncu değişikliğinin yapılmasına izin verilmeyebilir.
• Bir yedek oyuncu oyun alanı zeminine değişiklik alanından girmeden değişiklik
yöntemi tamamlanmış sayılmaz ve yöntem tamamlanana kadar bu oyuncu taç,
köşe vuruşu, vb. şekilde oyunu yeniden başlatamaz.
• Eğer değiştirilecek oyuncu oyun alanını terk etmeyi reddederse değişiklik
yapılamaz.
• Eğer bir değişiklik periyot aralarında veya uzatmalardan önce yapılacaksa,
oyuncu üçüncü hakemi veya üçüncü hakem yoksa hakemleri bilgilendirdikten
sonra değişiklik alanından oyun alanına girer.

Oyun alanında fazladan kişi
Saha dışı kişiler
Müsabaka öncesi bildirilmiş oyuncu listesinde oyuncu, yedek oyuncu veya takım
görevlisi olarak bildirilmemiş herhangi bir kişi saha dışı kişi olarak adlandırılır.
Eğer bir saha dışı kişi oyun alanına girerse:
• hakemler oyunu durdurmalıdır. (Saha dışı kişi oyunu etkilemiyorsa hemen
durdurmaları gerekmez.)
• hakemler saha dışı kişinin oyun alanı ve çevresinden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
• eğer hakemler oyunu durdurmuşlarsa, oyun yeri üçüncü hakemin yardımıyla
belirlenecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak
bir hakem atışıyla başlar.

81

82

KURAL 3 – Oyuncuların sayısı

Takım görevlileri
Eğer bir takım görevlisi oyun alanına girerse
• hakemler oyunu durdurmalıdır. (Takım görevlisi oyunu etkilemiyorsa ya da bir
avantaj uygulanabilirse hemen durdurmaları gerekmez.)
• hakemler görevlinin oyun alanını terk etmesini sağlar, eğer sorumsuzca
davranıyorsa, hakemler görevliyi oyun alanı ve çevresinden ihraç etmelidir.
Eğer hakemler oyunu durdurmuşlarsa, oyun yeri üçüncü hakemin yardımıyla
belirlenecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak
bir hakem atışıyla başlar.
İhraç edilmiş oyuncu
Eğer ihraç edilmiş bir oyuncu oyun alanına girerse:
• hakemler oyunu durdurmalıdır. (İhraç edilmiş oyuncu oyunu etkilemiyorsa ya da
bir avantaj uygulanabilirse hemen durdurmaları gerekmez.)
• hakemler ihraç edilmiş oyuncunun oyun alanı ve çevresinden uzaklaştırılmasını
sağlamalıdır.
Eğer hakemler oyunu durdurmuşlarsa, oyun yeniden üçüncü hakemin
yardımıyla belirlenecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan
yapılacak bir hakem atışıyla başlar.
Eğer bir oyuncu avantaj uygulandıktan sonra ikinci ihtardan veya direkt ihraç
olmasını gerektiren bir ihlal yaparsa ve takımı oyuncu ihraç edilmeden önce
uygulanan avantajdan sonra bir gol yerse, ihlal gol atılmadan önce gerçekleştiği
için takımındaki oyuncu sayısı azaltılmaz.
Eğer bir oyuncu periyot aralarında veya uzatmalardan önce ikinci ihtar veya direkt
ihraç ile sonuçlanacak bir ihlal yaparsa, takımı bir sonraki periyoda veya uzatmalara
bir oyuncu eksik başlar.

KURAL 3 – Oyuncuların sayısı

Oyun alanı dışındaki oyuncu
Eğer, teçhizatını veya formasını düzeltmek, sakatlığı veya kanaması
için tedavi olmak, formasında kan olduğu için formasını değiştirmek üzere
veya herhangi başka bir nedenle hakem tarafından oyun alanından çıkarılan
bir oyuncu hakemlerin izni olmadan oyun alanına girerse, hakemler:
• oyunu durdurmalıdır. (Avantaj uygularlarsa hemen durdurmaları gerekmez.)
• oyun alanına izinsiz girdiği için oyuncuyu sarı kart ile cezalandırmalıdır.
• gerekliyse oyuncuyu oyun alanından çıkarmalıdır. (Örneğin; Kural 4’ün ihlali)
Eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu durdurur ve:
• eğer oyun durdurulduğunda top rakibin yarı alanındaysa topun olduğu
yerden, oyuncunun kendi yarı alanındaysa hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan rakip takım tarafından yapılacak bir
serbest vuruş ile oyunu yeniden başlatır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer oyun durdurulduğunda top oyun dışındaysa oyun Plaj Futbolu Oyun
Kuralları gereğince ve eğer oyuncu veya takımı Kural 12 gereğince başka
herhangi bir ihlal gerçekleştirdiyse oyun Kural 12 gereğince yeniden başlatılır.
Eğer hakemlerin izniyle oyun alanı dışında bulunan ve değiştirilmemiş bir
oyuncu hakemlerin veya üçüncü hakemin izni olmaksızın oyun alanına tekrar
girerse ve daha ağır cezalandırılabilecek bir ihlal gerçekleştirirse, örneğin;
oyuncu hakemlerin veya üçüncü hakemin izni olmaksızın oyun alanına girer ve
rakibine kontrolsüz bir biçimde müdahale ederse, hakemler bu oyuncuyu çift
ihtar nedeniyle ihraç eder. Eğer bu ihlal aşırı güç kullanılarak yapılırsa, oyuncu
direkt olarak oyundan ihraç edilir.
Eğer hakemler oyunu durdurursa, oyun Kural 12 gereğince yeniden
başlatılmalıdır.
Eğer bir oyuncu kazayla oyun alanını sınırlayan çizgileri geçerse bir ihlal
yapmış sayılmaz. Eğer bir oyuncu oyun alanını oyunun bir parçası olarak terk
ederse, bir ihlal yapmış sayılmaz.
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KURAL 3 – Oyuncuların sayısı

Yedek oyuncular
Eğer bir yedek oyuncu, oyuncu değişiklik yöntemini ihlal edecek veya takımının
fazladan bir oyuncuyla oynamasına neden olacak bir ihlal ile oyun alanına
girerse, hakemler, yardımcı hakemlerin yardımıyla:
• bir avantaj uygulamıyorlarsa oyunu durdurur. Eğer oyuncu değişikliği
yöntemi ihlal edilmişse değişikliği tamamlamak üzere veya takımı fazladan bir
oyuncuyla oynuyorsa teknik alana dönmek üzere oyuncu daha önce oyun
alanını terk etmemişse oyun ilk durduğu anda oyun alanını terk etmelidir.
• eğer değişiklik doğru yapılmamışsa değişiklik yönteminin ihlali nedeniyle veya
takımının bir kişi fazla oynamasından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle
oyuncu ihtar ile cezalandırılmalıdır.
• eğer oyuncu rakip takımın golünü veya bariz gol şansını engellerse oyuncuyu
oyundan ihraç etmelidir. İhlal değişiklik yönteminin ihlali veya fazladan oyuncu
olması durumu olduğuna bakılmaksızın oyuncunun takımı eksiltilir. Bu durumda
yedek oyuncunun ihracına ek olarak takımdan Kural 3’te “Oyuncuların ve
yedek oyuncuların ihracı” başlığında tanımlanmış başka bir oyuncu da oyun
alanını terk etmeli ve takımı bir kişi eksik devam etmelidir.
• eğer avantaj uygulamışsa yedek oyuncunun takımı topu kazanır kazanmaz
oyunu durdurmalı, oyun durdurulduğu anda top oyuncunun rakibinin yarı
alanındaysa topun olduğu yerden, oyuncunun kendi yarı alanındaysa hayali
orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takım lehine bir serbest
vuruş vermelidir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer hakemler:
• avantaj uygular ve sonra rakip takımın ihlali için oyunu durdurursa veya top oyun
dışı olursa yedek oyuncunun takımı aleyhine oyun durduğunda top rakip
takımın yarı alanındaysa topun olduğu yerden, oyuncunun kendi yarı alanındaysa
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş vermelidir.
(bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) Eğer gerekliyse, yedek oyuncunun takımının
rakibinin ihlali için gerekli disiplin cezasını uygulamalıdır.
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• avantaj uygular ve yedek oyuncunun takımından başka bir oyuncu serbest vuruş
veya penaltı ile cezalandırılabilecek bir ihlal gerçekleştirirse, hakemler ilgili kurallara
göre yedek oyuncunun takımını serbest vuruş veya penaltı ile cezalandırır. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar) Eğer gerekliyse, ayrıca disiplin cezasını uygular.
• avantaj uygular ve yedek oyuncu değişiklik yöntemini uygulamaz ve serbest vuruş
veya penaltı gerektiren bir ihlal gerçekleştirirse yedek oyuncunun takımını
serbest vuruş veya penaltı ile cezalandırır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer gerekliyse, ayrıca disiplin cezasını uygular.
• avantaj uygular ve yedek oyuncunun takımı fazladan bir oyuncuyla oynar ve
oyuncu serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir ihlal gerçekleştirirse, yedek
oyuncunun takımını oyun durduğunda top rakip yarı alandaysa topun bulunduğu
yerden, yedek oyuncunun takımının yarı alanındaysa hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruş ile cezalandırır. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar) Eğer gerekliyse, ayrıca disiplin cezasını uygular.
Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, takım görevlileri hakemleri bilgilendirmeden, bir
oyuncuyla yer değiştirirse hakemler, yardımcı hakemlerin yardımıyla:
• avantaj uygulamazlarsa oyunu durdurur. Oyuncu ihtar ile cezalandırılmaz, ancak
oyun ilk durduğu anda oyuncu oyun alanını terk etmeli ve değişiklik yöntemini
tamamlamalıdır. Yani, oyuna değişiklik alanından girmelidir.
Eğer hakemler:
• avantaj uygulayamıyorlarsa, oyunu durdururlar ve rakip takım lehine oyun
durduğunda top rakip yarı alandaysa topun olduğu yerden, top oyuncunun kendi
yarı alanındaysa hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak
serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
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• avantaj uygular, yedek oyuncunun takımı topu kazanır kazanmaz oyunu
durdur ve rakip takım lehine oyun durduğunda top rakip yarı alandaysa topun
olduğu yerden, top kendi yarı alanındaysa hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• avantaj uygular ve oyunu rakip takımın bir ihlali nedeniyle veya top oyun
alanını terk ettiği için durdurursa rakip takım lehine oyun durduğunda top
rakip yarı alandaysa topun olduğu yerden, top kendi yarı alanındaysa hayali orta
alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13:
Serbest vuruşlar) Eğer gerekliyse, ayrıca yedek oyuncunun rakibine ihlalinden
dolayı disiplin yaptırımı uygular.
• avantaj uygular ve yedek oyuncu veya yedek oyuncunun takım arkadaşı bir
serbest vuruş ya da penaltı gerektirecek bir ihlal gerçekleştirirse ihlalin olduğu yerden
serbest vuruş verir (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar); eğer serbest vuruş Kural
12’de belirtilen on ihlalden başka bir ihlal nedeniyle verilmiş ise oyun durduğunda
top rakip yarı alandaysa topun olduğu yerden, top kendi yarı alanındaysa
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruş verir
(bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar), oyun her zaman ihlale maruz kalan takım
tarafından tekrar başlatılır. Eğer gerekliyse, ayrıca disiplin yaptırımı uygular.
Eğer bir yedek oyuncu oyun alanına girmeden önce ihraç gerektiren bir
ihlal gerçekleştirirse takımının sayısı eksiltilmez ve başka bir yedek oyuncu ve
yerine gireceği oyuncu oyun alanına girebilir.
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İzinli oyun alanını terk etme
Normal değişikliklere ek olarak, bir oyuncu aşağıdaki durumlarda hakemlerin izni
olmaksızın oyun alanını terk edebilir:
• Derhal oyun alanına dönmek kaydıyla oyunun bir parçası olarak oyun alanını terk
ederse, örneğin; topla oynamak veya rakibini geçmek için avantajlı pozisyon
elde etmek amacıyla. Ancak, oyun alanını terk etmek ve rakibi kandırmak
amacıyla kalelerden birinin arkasından geçip tekrar oyun alanına dönmeye
izin verilmez. Eğer hakemler avantaj uygulamazsa, oyunu durdurur, oyuncuyu
izinsiz oyun alanını terk ettiği için ihtar ile cezalandırır, rakip takım lehine oyun
durduğunda top rakip yarı alandaysa topun olduğu yerden, top kendi yarı
alanındaysa hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir serbest
vuruş verir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• Sakatlık nedeniyle. Oyuncu değiştirilmemişse hakemlerin veya üçüncü hakemin izniyle
tekrar oyun alanına dönebilir. Eğer oyuncunun kanamalı yarası varsa oyuncu oyuna
dönmeden kanaması durmuş olmalıdır ve hakemler veya üçüncü hakem tarafından
kontrol edilmelidir.
• Teçhizatını tamamlamak ya da düzeltmek için. Oyuncu değiştirilmemişse oyuna
dönmek için hakemlerden izin almalıdır ve hakemler veya üçüncü hakem
tarafından oyuncu oyuna dönmeden teçhizatı kontrol edilmelidir.

İzinsiz oyun alanını terk etme
Eğer bir oyuncu hakemlerin izni olmadan ve Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nda izin
verilmeyen bir nedenden oyun alanını terk ederse zaman hakemi veya üçüncü
hakem, avantaj uygulanamayacak durumlarda hakemleri bilgilendirmek için
akustik sinyali kullanır. Eğer oyunun durdurulması gerekirse, hakem ihlali yapan
takımı oyun durduğunda top rakip yarı alandaysa topun olduğu yerden, top
kendi yarı alanındaysa hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan bir
serbest vuruş ile cezalandırır. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) Eğer avantaj
uygulanırsa, zaman hakemi veya üçüncü hakem oyun ilk durduğu anda akustik
sinyali kullanmalıdır. Oyuncu hakemin izni olmaksızın kasıtlı olarak oyun alanını
terk ettiği için ihtar ile cezalandırılır.
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En az oyuncu sayısı
Her ne kadar bir müsabaka herhangi bir takımda üçten az oyuncu bulunduğunda
başlayamasa da, bir müsabaka için gerekli en az oyuncu ve yedek oyuncu sayısı Kural
3’te belirtilen şartlar saklı kalmak kaydıyla üye federasyonların inisiyatifine bırakılmıştır.
Bir müsabaka, eğer herhangi bir takımda üçten az oyuncu kalırsa devam
etmeyebilir.
Eğer bir takım, bir veya daha fazla oyuncusu kasıtlı olarak oyun alanını terk ettiği
için üç oyuncudan daha az oyuncuya sahip olursa, hakemler oyunu derhal durdurmak
zorunda değildir ve avantaj uygulayabilir. Böyle bir durumda, oyun durduktan sonra
bir takım en az sayı olan üç oyuncuya sahip değilse hakemler müsabakayı tekrar
başlatmayacaktır.

Sakatlanan oyuncular
• eğer oyuncunun hafifçe sakatlandığını düşünüyorlarsa top oyun dışı olana
kadar müsabakanın devam etmesine izin vermelidir.
• eğer oyuncunun ciddi bir şekilde sakatlandığını düşünüyorlarsa oyunu
durdurmalıdır.
• sakatlanan oyuncuya sorduktan sonra sakatlığı değerlendirmek ve sakatlanan
oyuncu faule maruz kalmış ve ortaya çıkan serbest vuruş veya penaltıyı
kullanmasını gerektiren haller dışında oyuncunun güvenli ve hızlı bir şekilde
oyun alanından çıkarılmasını sağlamak üzere bir veya en fazla iki doktorun
sahaya girmesine izin vermelidir. Serbest vuruşun sakatlanan oyuncu tarafından
kullanılması gereken hallerde hakemler oyuncuya serbest vuruşu veya penaltıyı
kendisinin mi yoksa yerine girecek oyuncunun mu kullanacağını sormalıdır.
• gerekli hallerde, oyuncunun oyun alanından çıkışını hızlandırmak üzere
işaretiyle, sedye taşıyıcı ve doktorların oyun alanına girmesine izin vermelidir.
• sakatlanan oyuncunun güvenli ve hızlı bir şekilde oyun alanından çıkarılmasını
sağlamalıdır.
• sahada tedaviyi gerektirecek kadar ciddi sakatlıklar veya faule maruz
kalan oyuncunun sakatlandığı ve vuruşu kullanmasını gerektiren durumlar
dışında oyuncunun oyun alanında tedavi edilmemesini sağlamalıdır. Vuruşu
yapması gereken oyuncunun sakatlandığı hallerde hakemler vuruşu kendisinin
mi yoksa yerine girecek oyuncunun mu yapacağını sormalıdır.
• kanamalı yarası olan bir oyuncunun oyun alanını terk etmesini sağlamalı ve
kanamanın durduğuna kanaat getirene kadar oyuna dönmesine izin vermemelidir.
(Eğer değiştirilmemişse, oyuncuyu üçüncü hakem kontrol edebilir, ancak giriş iznini
hakemler vermelidir.) Oyuncunun üzerinde kan olan herhangi bir
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giysi ve gereç giymesine izin verilmez. Faule maruz kalmış olsun ya
da olmasın kanamalı yarası ya da formasında kan olan oyuncu oyun alanı
dışına çıkartılmalıdır. Bu durumda yerine giren oyuncu serbest vuruş veya
penaltı vuruşunu kullanacaktır ve sakatlanan oyuncu sahaya sadece top
oyun dışı olduğunda dönebilir. Hakemler doktorları sahaya davet ettiğinde
oyuncu sedyeyle veya yürüyerek sahayı terk etmelidir. Buna uymayan oyuncu
oyunun başlamasını geciktirmek veya sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle
ihtar ile cezalandırılmalıdır. Oyun, oyun alanını terk etmesi söylenen oyuncu
oyun alanını terk edene dek tekrar başlatılmaz. Eğer bu oyuncu faule maruz
kaldıysa, yerine giren oyuncu serbest vuruş veya penaltı vuruşunu kullanacaktır.
• sakatlanan oyuncunun değişiklik alanı dışında herhangi bir yerden oyun alanını terk
etmesine izin vermelidir. Oyuncu oyun alanını işaretleyen herhangi bir çizgiden
çıkabilir.
• faule maruz kalmadığı ve serbest vuruş veya penaltı kullanmak zorunda
olmadığı ve kullanabilecek durumda olmadığı hallerde sakatlanan oyuncunun
değiştirilmesine izin vermelidir; eğer sakatlanan oyuncu oyun alanını terk ederse,
yedek oyuncu sakatlanan oyuncu oyun alanından çıkar çıkmaz değişiklik alanından
girmelidir.
• sakatlanan oyuncunun oyun alanından ayrılmasına izin vermelidir ve
değiştirilmemişse sadece oyun yeniden başladıktan sonra oyuna tekrar
girmesini sağlamalıdır.
• sakatlanan oyuncu değiştirilmemişse top oyundayken sadece taç çizgisinden
oyuna girmesine izin vermelidir, top oyun dışıyken herhangi bir sınır çizgisinden
(kale çizgisi veya taç çizgisi) girebilir. Top oyunda veya oyun dışıyken sadece
hakemler değiştirilmemiş sakatlanan oyuncunun oyun alanına dönmesine izin
verebilir. Eğer top oyundayken oyun sakatlanan oyuncunun bulunduğu bölgede
gelişiyorsa hakemler oyuna girmesine izin vermez.
• eğer üçüncü hakem oyuncunun hazır olduğunu onaylarsa sakatlanmış
oyuncunun oyuna geri dönmesine izin vermelidir. Eğer oyun başka bir nedenle
durmamışsa veya bir oyuncudan kaynaklanan sakatlık Plaj Futbol Oyun
Kuralları’nın ihlali sonucunda oluşmamışsa oyun bir hakem atışıyla yeniden
başlar, bu durumda hakemlerden birisi üçüncü hakemin doğru yer için
yardımıyla hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktaya topu bırakır.
• kart göstermeye karar verirlerse sakatlanan oyuncu tedavi için oyun alanını terk
etmeden göstermelidir.
• tedavi esnasında sakatlanan oyuncuya kart göstermemelidir.
• üçüncü hakemin yardımıyla sakatlanan oyuncunun yerine giren ya da yalnızca
sakatlanan oyuncunun ilgili izinle oyuna girdiğinden emin olmalıdır.
• gözlerinde kum olan oyuncunun sahada tedavi olmasına izin vermelidir ve
oyun alanını terk etmesine gerek yoktur.
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Eğer bir oyuncu sakatlandıysa, zaman hakemi hakemlerden işaret beklemeksizin zaman
cihazını derhal durdurmalıdır ve sadece top oyuna tekrar girdiğinde başlatmalıdır.
İstisnalar sadece:
• kaleci sakatlandığında
• bir kaleci ve başka bir oyuncu çarpıştığında ve derhal müdahaleye ihtiyaç
duyduğunda
• aynı takımdan iki oyuncu çarpıştığında ve derhal müdahaleye ihtiyaç
duyduğunda
• yutulan dil, beyin sarsıntısı, kırık bacak, kırık kol gibi ciddi sakatlıklar oluştuğunda
yapılmalıdır.

Su molaları
Hakemler müsabaka esnasındaki duraklamalarda sadece oyun alanı dışında
olması kaydıyla molalara izin verir. Oyun alanına sıvı içeren çanta veya herhangi
bir kap atılmasına izin verilmez.

KURAL 4 – Oyuncuların giysi ve gereçleri

Zorunlu giysiler
Renkler:
• iki kalecinin formasının aynı olması ve hiç birinin değiştirecek forması
olmaması durumunda hakem oyunun başlamasına izin verir.

Diğer giysi ve gereçler
Tek amacı kendisini fiziki olarak korumak olan bir oyuncu, kendisine veya
başka bir oyuncuya zarar vermemek koşuluyla, zorunlu giysi ve gereçler
dışında başka malzeme kullanabilir.
Zorunlu giysi ve gereçler dışındaki tüm giyecek ve malzeme hakem tarafından
kontrol edilmeli ve zararsız olduğuna karar verilmelidir.
Oyuncular ve yedek oyuncular krampon giyemez, fakat ayak topuğunu ve ayak
parmaklarını kapatmayacak şekilde bantlayabilirler.
Yumuşak, hafif, dolgulu malzemeden yapılan başlık, yüz maskeleri,
diz ve kol koruyucuları gibi modern koruyucu malzemeler tehlikeli olarak
düşünülmez ve kullanılmalarına bu nedenle izin verilir.
Başörtülerin kullanıldığı yerlerde, onlar:
• siyah renk veya formanın ana rengiyle aynı olmalı, (aynı takım oyuncularının aynı
renk giymesi sağlanmalı)
• oyuncu ekipmanlarının profesyonel görünümünü koruyor olmalı
• formaya tutturulmamalı
• giyen oyuncu veya diğer oyuncular için herhangi bir tehlike oluşturmamalı
(örneğin boyun etrafında yer alan açma/kapama mekanizması)
• yüzeyden sarkan herhangi bir parça(lar) olmamalıdır. (çıkıntı parçalar)
Oyunculara hiçbir tehlike teşkil etmiyorsa özel yapılmış gözlüklere izin verilir.
Maçın başında kontrol edilen ve tehlikeli olmadığı belirlenen giysi veya malzeme
maç sırasında tehlikeli hale gelir ve tehlikeli şekilde kullanılırsa kullanımına artık
izin verilmemelidir.
Oyuncular veya teknik görevliler arasında herhangi bir tür elektronik iletişim
cihazının kullanılmasına izin verilmez.
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Takılar
Tüm takılar (kolye, yüzük, küpe, deri ve plastik bantlar, vb.) kesinlikle yasaktır ve
çıkartılmalıdır. Takıları kapatmak için bant kullanılamaz.
Hakemler ve yardımcı hakemlerin de takı takmaları ya da farklı kişisel eşya
kullanmaları yasaktır. (zaman hakeminin bulunmadığı durumlarda hakemin
saat kullanması hariç)

Oyuncuların numaralandırılması
Oyuncuların sırt numaraları formalarının ana renginden farklı ve ayırt edici
olmalıdır.
Hakemler tarafından oyuncu numaralarının işaretlenmesini kolaylaştırmak için 1
numara kaleci olmak üzere forma numaraları 1 ve 15 arasında olmalıdır.
Yarışma ve Ekipman Düzenlemeleri, oyuncu ekipmanlarında görülecek bu
ve herhangi diğer numaraların boyutunu, tam rengini ve yerleşimini
açıkça belirtmelidir. (Örneğin; forma veya şortun önündeki)

Kaleciler
Takımlar bir kaleciyi oyuncu olarak da kullanabilir. Oyuncu değişikliği yönteme uygun
olmalıdır ve kaleci kazağı, formasıyla aynı numara olmalıdır.
Eğer kaleci sakatlığı ya da ihracı nedeniyle değiştirilirse ve başka bir kaleci yok
ise onun yerine geçen oyuncu isim veya numara taşımayan forma giyebilir.
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Disiplin cezaları
Maç başlamadan önce oyuncuların ve yedek oyuncuların giysi ve gereçleri,
takıları kontrol edilmelidir. Üçüncü hakem oyuncuları oyun alanına girmeden
ikinci kez kontrol eder. Eğer yedek yardımcı hakem varsa oyuncuların giysi ve
gereçlerinin soyunma odalarında ilk kontrollerini yapar. Eğer bir oyuncunun
oyun alanında izin verilmeyen bir giysi veya takı kullandığını fark ederse:
• söz konusu giysi veya takının çıkarılması konusunda oyuncuya talimat verir.
• eğer bu oyuncu talimatı yerine getiremez veya yerine getirmek istemezse,
oyunun ilk durduğu anda oyun alanını terk etmesi talimatını verir.
• eğer oyuncu bilerek talimata uymayı kabul etmez, giysi ve takıyı çıkarması
söylenmesine rağmen tekrar kullanmaya devam ederse, oyuncuya ihtar verilir.
Eğer oyun oyuncuya ihtar vermek için durdurulmuşsa oyun durdurulduğunda topun
konumuna göre, top eğer rakip yarı alanda ise topun olduğu yerden, top eğer
ihlali yapanın kendi alanında ise hayali orta saha çizgisinden serbest vuruş kararı
verilir. (bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)

93

94

KURAL 5 – Hakemler

Yetkileri ve görevleri
Plaj Futbolu rekabeti yüksek bir spordur, hakemler oyunun bölümlerinde
fiziksel müdahaleleri anlamalı ve kabul edilebilir düzeyde izin vermelidir.
Bununla birlikten oyuncular Plaj Futbolu Oyun Kuralları ve ilkelerine saygısız
sportmenlik dışı davranışlarda bulunursa örneğin, fair play, hakemler
saygınlığa uygun eylemlerde bulunmalıdır.
Hakemler kanaatlerine göre ışığın yetersiz olduğu bir durumlarda müsabakayı
durdurur ve geçici süreyle erteleyebilirler. Eğer arıza giderilemez ise maçı
tatil edebilirler.
Eğer seyirci tarafından atılan bir cisim hakemlere veya yardımcı hakemlerden
birine veya oyuncuya veya takım yetkilisine çarparsa, oyalın ciddiyetine bağlı
olarak, hakemler maçın devam etmesine izin verebilir, oyunu geçici olarak
durdurabilir veya tatil edebilir. Bütün durumlarda hakem olayı gerekli mercilere
rapor etmelidir.
Hakemler, periyot aralarında ve maç bittikten sonra, aynı zamanda uzatma zamanı
sırasında hakem penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında sarı veya kırmızı
kart göstermekle yetkilidir. Çünkü bu zamanlarda da maç hakemlerin karar yargı
yetkisi altındadır.
Eğer hakemler herhangi sebepten dolayı geçici olarak oyunu yönetemeyecek
hale gelirse, top oyun dışına çıkana kadar oyun diğer hakem ve yardımcı
hakemlerin denetimi altında devam edebilir.

Avantaj
Hakemler Plaj Futbolu Oyun Kurallarına aykırı bir suç ya da ihlal olması durumda
avantaja izin verebilir. Örneğin köşe vuruşunda rakibi 5m den yakın olan
bir oyuncunun vuruşu çabuk kullanmak istemesi; bununla birlikte taç atışının
hatalı kullanılmasına izin verilmez.
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Top takımın kendi ceza alanı içindeyken ve savunma takımının kontrolündeyken
bir başka ihlal gerçekleşmemiş ise dört saniye ihlalinden sonra avantaj
uygulamasına izin verilmez.
Hakemler, avantaj uygulamak veya oyunu durdurmak kararını verirken aşağıdaki
durumları göz önüne almalıdır;
• ihlalin ciddiyeti: sonucunda bir bariz gol şansı yoksa eğer ihlal durumu oyundan atılmayı
gerektirmiyorsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncuyu ihraç edecektir.
• ihlalin yapıldığı yer: rakibin kalesine ne kadar yakın ise, o kadar etkili olabilir.
• rakibin kalesine ani umut vaat eden hücum şansı.
• plaj futbolundaki tüm serbest vuruşlar doğrudan bir baraj olmadan
yapılan vuruşlardır, faul değerlendirmesi yaparken serbest vuruş genellikle
uygulanabilecek en büyük avantajdır.
• maçın atmosferi.
İlk ihlali cezalandırma kararı birkaç saniye içinde alınmalıdır, yeni bir duruma
gerçekleşmediği sürece avantaja geri dönülmez (örneğin bir takımın fazladan bir
oyuncuyla oynaması).
Eğer ihlal ihtarı gerektiriyorsa, oyunun ilk durdurulduğunda verilecektir. Ancak, açık
bir avantaj durumu yoksa hakemlerin derhal oyunu durdurması ve oyuncuya ihtar
verilmesi tavsiye edilir. Eğer ihtar, oyunun ilk durdurulma anında verilmezse, daha
sonra verilmez. Böyle bir durumda hakemler durumu rapor etmelidir.
Eğer ihlal ihracı gerektiriyorsa, açıkça bariz bir gol şansı yoksa hakemlerin oyunu
derhal durdurması ve oyuncuyu ihraç etmesi tavsiye edilir. Eğer ihraç, oyunun ilk
durdurulduğu anda verilmezse, daha sonra verilmez. Böyle bir durumda hakemler
durumu rapor etmelidir.
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Aynı anda birden fazla ihlalin meydana gelmesi
• Aynı takımdan iki ya da daha fazla oyuncu tarafından yapılan ihlaller:
– Oyuncular aynı anda birden fazla ihlal yaptıklarında hakemler daha ağır olanı
cezalandırmalıdır.
– Oyun yapılan en ağır ihlale göre tekrar başlatılmalıdır.
– Yukarıdaki iki noktaya rağmen, hakemler ihlali yapan oyunculara ihtar ya da
ihraç uygulayabilir.
• Farklı takımlardan oyuncular tarafından yapılan ihlaller
– Hakemler oyunu durdurmalı ve oyunda avantaj uygulanmayacağı için oyun hakem
atışı ile hakemlerden biri tarafından hayali orta saha çizgisinin orta noktasına
bırakılarak yeniden başlatılır.
– Yukarıdaki noktaya rağmen, hakemler ihlali yapan oyunculara ihtar ya da ihraç
uygulayabilir.

Harici müdahale
Eğer bir seyirci düdük ya da akustik sinyal çalar ve hakemler bu sesin oyuna
müdahale ettiğini düşünürse ( örneğin oyunun durdurulduğunu zannederek bir oyuncu
topu eliyle tutarsa ), hakemler oyunu durdurur ve oyun hakem atışı ile hakemlerden
biri tarafından hayali orta saha çizgisinin orta noktasına bırakılarak yeniden başlatılır.
Üçüncü hakem topun doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardım eder.

Top oyundayken dört saniye sayımı
Bir takımın kendi ceza alanında topu oyunda bulundurduğu her seferinde,
hakemlerden biri gözle görülür şekilde dört saniye sayımını yapmalıdır.
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Oyunun yeniden başlaması
Hakemler özellikle oyunun hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlamalı
ve geçici duraksamanın ardından taktiksel bir nedenle hızlıca oyunun
yeniden başlatılmamasına izin vermemelidir ( taç atışı, kale vurusu, köşe vuruşu,
serbest vuruş). Böyle bir durumda dört saniye sayımı için düdük kullanılmalıdır.
Dört saniye gerektirmeyen yeniden oyuna başlama durumlarda oyunu geciktiren
oyuncu veya oyunculara ihtar verilir.
Oyunun daha hızlı başlamasını geliştirmek için saha kenarlarına ekstra toplar
yerleştirilebilir. Eğer topun oyuna girmesi gecikirse, zaman hakemi top oyuna
girinceye kadar süreyi durdurur.

Yer alma
Top oyundayken yer alma
Tavsiyeler
• Oyun hakem ve ikinci hakem arasında olmalıdır.
• Hakemler diyagonal bir sistem kullanmalı, topu ve oyuncuları görüş alanlarında takip
etmelidir.
• Oyun alanının dışında taç çizgisine paralel hatta kalmalı ve diğer hakemin
görüş alanında oyuncuyu takip etmelidir.
• Hakemlerden biri oyuna müdahale etmeden, oyunu görebilmek için mümkün olduğu
kadar pozisyonlara yakın olmalıdır.
• Hakemler saha içine sadece oyunu tekrar başlatmak, bir faul sonrası, hakem atışı,
kart göstermek, bir oyuncu sakatlığında, ya da özel durumlarda girebilir.
• “Görülmesi gereken’’ her zaman topun civarında değildir.
Hakemler aynı zamanda şunlara dikkat etmelidir:
– oyunun ilerlediği ceza alanı içinde oluşabilecek başlıca ihlaller
– topsuz alanda oyuncuların agresif davranışlarında yardımcı hakemlerin
yardımları
– top oynanıp uzaklaştıktan sonra meydana gelen kusurlu hareketlerde
yardımcı hakemlerin yardımları

97

98

KURAL 5 – Hakemler

Maç boyunca yer alma
Hakemlerden biri, maçın sondan ikinci savunma oyuncusuyla aynı hizada
olmalıdır, eğer top kale çizgisine sondan ikinci savunma oyuncusundan daha
yakın ise, pozisyonu kale çizgisinden takip etmelidir. Hakemlerin yüzü her zaman
sahaya dönük olmalıdır.
Kalecinin topu elinden çıkarması
Hakemlerden birisi ceza alanının dışında uygun bir pozisyon almalıdır. Ceza
alanını kontrol ederek kalecinin elleriyle topa dokunmadığından emin olmalıdır.
Topun pozisyonuna göre saniyeler sayılmalıdır.
Kaleci topu oyuna sokmadan önce hakem görebileceği açıya uygun bir pozisyon
almalıdır.
Gol sayılma - gol sayılmama durumları
Bir gol atıldığında ve karardan şüphe duyulmadığında hakem ve ikinci hakemle
göz teması kurmalıdır ve hakem masasına en yakın hakem, zaman hakemi ve
üçüncü hakeme giderek gol atan oyuncunun numarasını işaret etmelidir.
Bir gol atıldığında, ancak top hala oyunda görünüyorsa, en yakın hakem kimse,
diğer hakemin dikkatini çekmek için düdüğünü çalmalıdır ve daha sonra hakem
masasına en yakın hakem, zaman hakemi ve üçüncü hakeme giderek gol atan
oyuncunun numarasını işaret etmelidir.
Duran toplarda hakemin yeri
En iyi yer, hakemin doğru karar verebildiği yerdir. Yer alma hakkındaki bütün
tavsiyeler ihtimallere dayanmaktadır ve o ana kadar maç içinde takımlar,
oyuncular ve olaylar hakkındaki belirli bilgiler kullanılarak ayarlanmalıdır.
Aşağıdaki grafiklerde önerilen pozisyonlar temeldir ve hakemlere tavsiye edilir. Bir
‘’Bölgeye’’ yapılan referans, her önerilen pozisyonun gerçekten hakemin etkisini
en üst seviyeye çıkartabileceği bir alan olduğunu kuvvetle belirtmek içindir. Söz
konusu alandaki durumlara bağlı olarak, bölge daha büyük, daha küçük veya farklı
şekilde olabilir.
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1. Yer Alma - Başlama Vuruşu (Zorunlu)
Müsabakanın başlangıcında, hakem değişiklik alanıyla aynı tarafta kale çizgisi
üzerinde, kaleye yaklaşık 4m mesafede, gol olup olmadığını görebileceği
bir noktada yer alır.
İkinci hakem değişiklik alanlarının karşısındaki taç çizgisinde, savunma
oyuncularının doğru yerleştiğini kontrol eder ve taç çizgisi üzerindeki 5m
işaretlemelerini kullanarak savunma oyuncularının fazla ileri hareket
etmediğinden emin olur. Ayrıca üçüncü hakemin başlama vuruşu ihlaliyle ilgili
olası herhangi bir işaretine dikkat verir. Başlama vuruşu için düdüğüyle işaret verir.
Üçüncü hakem topun doğru yerde olduğunun belirlenmesinde hakemlere
yardımcı olmak ve başlama vuruşunu yapan oyuncular ile savunma oyuncularının
kendi yarı alanlarında olduğundan emin olmak üzere hayali orta alan çizgisinde
yer alır. Üçüncü hakem eğer başlama vuruşu yapan takım bir ihlal yaparsa
elini kaldırır. Zamanlama cihazını başlatmayan zaman hakemi derhal hakemi
başlama vuruşunun tekrarlanması için bilgilendirmek amacıyla akustik sinyal ile
uyarır.

H2

H1
H3

Oyun başladığında ve başlama vuruşu sırasında, hakemler müsabakanın
kontrolü için daha iyi olacağına kanaat getirirlerse taç çizgileri üzerinde farklı
bir şekilde yerleşebilirler. Sonuç olarak, hakem için kale çizgisi üzerinde
durması ve ikinci hakem için değişiklik alanlarının karşısındaki taç çizgisinde
yer alması zorunlu değildir.
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H1

H2
H3

2. Yer alma – kale atışı
1.
Hakemlerden biri ilk önce topun ceza alanı içerisinde olduğunu kontrol etmelidir.
• Eğer top doğru şekilde oynanmamışsa, hakem kalecinin kale atışı için hazır
olduğuna veya taktiksel nedenlerle topu almayı geciktirdiğine kanaat getirirse dört
saniye sayımına başlayabilir ve düdüğüyle sayımın başladığını işaret eder.
• Eğer gol atışını kullanacak takım kalecisini değiştirmeye karar verirse,
hakemlerden biri, düdüğünü çaldıktan sonra, top ceza alanı içerisinde olsun
veya olmasın dört saniye sayımına başlar. Eğer ceza alanında top yoksa,
üçüncü hakem veya top toplayıcı derhal ceza alanı içine bir top atar.
2.
Top ceza alanı içindeyken, hakemlerden biri topun ceza alanını terk ettiğini (topun
oyuna girdiğini) ve rakip takım oyuncularının ceza alanı dışında olduğunu kontrol
etmek için ceza alanı ön çizgisinde yer almalıdır. Bir önceki noktada başlatıp
başlatmadığına bakılmaksızın dört saniye sayımını yapar.
3.
Son olarak, kale atışını yöneten hakem her durumda önceliği olan müsabakayı
yönetmek için uygun bir yer almalıdır.
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3. Yer alma – köşe vuruşu (zorunlu)
Köşe vuruşunda, vuruşun yapılacağı noktaya en yakın hakem taç çizgisi
üzerinde hayali köşe yayından 5m mesafede yer alır. Bu yerden, topun hayali
ceza yayı içerisine doğru bir şekilde yerleştirildiğini ve savunma oyuncularının
5m mesafeye açıldığını kontrol etmelidir. Vuruşun yapılacağı noktaya en
uzakta olan hakem kale çizgisi üzerinde en yakın direğe yaklaşık 4m mesafede
durmalıdır. Bu yerden, topu ve oyuncuların davranışlarını gözlemleyebilir.
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4. Yer alma – serbest vuruş (1)
Rakip yarı alandaki bir serbest vuruşta, en yakındaki hakem serbest vuruşun
yapılacağı nokta hizasında yer alır ve topun doğru bir şekilde yerleştirildiğini
kontrol eder, aynı zamanda oyuncuları vuruş yapılırken bir ihlal için gözlemler.
Vuruşun yapılacağı noktaya en uzaktaki hakem her durumda öncelikli olarak kale
çizgisi üzerinde kaleye yaklaşık 4m mesafede yer almalıdır. Her iki hakem de topun
izleyeceği yolu takip etmeye hazırlıklı olmalıdır.

5m

5. Yer alma – serbest vuruş (2)
Takımın kendi yarı alanından veya hayali orta çizginin ortasındaki hayali noktadan
yapılacak serbest vuruşta, vuruşun yapılacağı yere en yakında bulunan hakem
savunma oyuncularının toptan 5m mesafede ve top ile köşe gönderleri arasındaki
hayali alanın dışında olduğundan emin olmak üzere topun önünde durur. Dahası,
oyuncunun takım arkadaşlarının top ile köşe gönderleri arasındaki hayali alanın dışında
olduğundan ve topun doğru yerleştirildiğinden emin olunmalıdır. Bu kontrolleri
yaptıktan sonra, vuruşu yapacak oyuncuyu rahatsız etmeden topun arkasına geçer
ve vuruşun yapılması için işaret vermek üzere düdüğünü kullanır; serbest vuruş
kullanıldıktan sonra, herhangi oyuncunun ihlalini işaret etmek için düdüğünü
kullanır. Vuruşun yapılacağı noktaya en uzaktaki hakem, her durumda öncelikli
olarak kale çizgisi üzerinde ve kaleye yaklaşık 4m mesafede yer almalıdır. Her
iki hakem de topun izleyeceği yolu takip etmeye hazırlıklı olmalıdır.
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6. Yer alma – penaltı vuruşu (zorunlu)
Hakemlerden biri hayali penaltı noktası hizasında 5m mesafede yer alır ve topun
doğru bir şekilde yerleştirildiğini kontrol eder, vuruşu yapacak oyuncuyu belirler ve
vuruş yapılırken ihlale karşı oyuncuları izler. Tüm oyuncuların yerlerinin
doğru olduğunu kontrol eder ve gerekli durumlarda diğer hakemlerden
yardım alana kadar vuruşun yapılması için işaret vermez. Diğer hakem her
durumda öncelikli olarak kale çizgisi üzerinde kaleye yaklaşık 4m mesafede
yer almalıdır. Eğer kaleci vuruş yapılmadan önce ileri çıkarsa ve gol olmazsa,
penaltı vuruşunun tekrarlanması için düdüğünü çalar.

H

5m

H
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7. Yer alma – taç atışı (top girişi) [1]

5m
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8. Yer alma – taç atışı (top girişi) (zorunlu) [5]
Hayali köşe yayına yakın hücum eden takım lehine bir taç atışı (top girişi)
sırasında, atışın yapılacağı yere en yakın hakem yaklaşık 5m mesafede durur.
Bu yerden, taç atışının yönteme uygun yapıldığını ve savunma oyuncularının
atışın yapılacağı yere 5m mesafede olduğundan emin olur. Diğer hakem her
durumda öncelikli olarak kale çizgisi üzerinde kaleye 4m mesafede yer alır.
Bu yerden, topu ve oyuncuların davranışlarını gözlemleyebilir.
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9. Yer alma – maçın veya ev-deplasman eşitliğinin galibini belirlemek için
hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşlar (zorunlu)
Hakem kale çizgisi üzerinde kaleden yaklaşık 2m uzaklıkta yer almalıdır.
Esas görevi topun çizgiyi geçip geçmediğini ve kalecinin kalesinden çıkıp
çıkmadığını kontrol etmektir:
• Top açıkça kale çizgisini geçtiğinde, hakem bir ihlalin gerçekleşmediğini
kontrol etmek için ikinci hakemle göz teması kurmalıdır.
İkinci hakem top ve vuruşu yapacak takımın kalecisinin doğru bir şekilde yer
aldığını kontrol etmek için hayali penaltı noktası hizasında yaklaşık 3m mesafede
yer almalıdır.
Üçüncü hakem sağında ve solunda bulunan her iki takımın diğer oyuncularını
kontrol etmek için hayali orta alan çizgisinin ortasındaki orta yuvarlakta durur.
Zaman hakemi, zaman hakemi masasında yer almalıdır, ve eğer yedek yardımcı
hakem yoksa, hayali penaltı noktasından yapılan atışlara katılmayan oyuncular ile
her iki takım görevlilerinin doğru bir şekilde davrandığını kontrol eder.
Eğer bir yedek yardımcı hakem varsa, yedek yardımcı hakem zaman
hakeminin masasında zaman hakeminin görevlerini yaparken; zaman hakemi,
hayali penaltı noktasından yapılan atışlara katılmayan oyuncular ile her iki
takım görevlilerinin doğru bir şekilde davrandığından emin olacağı zaman
hakemi masasının önünde durur.
Tüm hakemler yapılan penaltı vuruşlarını ve vuruşu yapan oyuncuların
numaralarını not alır.
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Düdüğün kullanımı
Düdüğün kullanımı aşağıdaki hallerde zorunludur:
• başlama vuruşlarında:
– oyunu başlatmak için (1., 2. ve 3. periyotlarda ve gerekliyse
uzatma periyotlarında)
– golden sonra oyunu başlatmak için
• oyunu durdurmak amacıyla:
– bir serbest vuruş veya penaltı için
– oyunu duraklatmak veya tatil etmek amacıyla ya da periyodun bitişini
bildiren zaman hakeminin akustik sinyalini onaylamak için ya da top
periyot sonunda kalelerden birine doğru gidiyorsa topun izlediği yolun
tamamlandığını belirtmek için
• oyunu yeniden başlatmak amacıyla:
– serbest vuruşlarda, Plaj Futbolu Oyun Kuralları’nda belirtilen şekilde
oyuncuların yerleştiğinden emin olunduktan sonra
– penaltı vuruşlarında
• oyun durdurulduktan sonra yeniden başlatırken:
– bir ihlal için ihtar veya ihraç uygulandığında
– bir veya daha fazla oyuncu sakatlandığında
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Aşağıdaki hallerde düdük kullanımına gerek yoktur:
• oyunu durdurmak amacıyla:
– bir kale atışı, köşe vuruşu veya taç atışı (top girişi) için (eğer durum açık
değilse zorunludur)
– bir gol için (eğer top açıkça kaleye girmemişse zorunludur.)
• oyunu yeniden başlatmak amacıyla:
– eğer oyuncu oyunun başlamasını taktiksel nedenlerle geçirdiğinden dolayı dört
saniye sayımı başlatılmadıysa, bir kale atışı, köşe vuruşu veya bir taç atışı
(top girişi) için,
Aşağıdaki hallerde düdük kullanılmayabilir:
• hakem atışıyla yeniden başlatmak için
Düdüğün çok sık / gereksiz yere kullanılması, kullanılması gerektiği zamanlarda
daha az etkili olmasına yol açar. Hakem bir serbest vuruş veya bir penaltı
vuruşunun yapılması için işaret vermek üzere düdüğünü kullanmalıdır. Eğer, her
iki durumda, oyuncu oyunu hakemin düdüğünden önce başlatırsa, oyuncu oyunun
başlamasını geciktirdiği için ihtarla cezalandırılır.
Eğer, oyun sırasında, hakemlerden biri düdüğü yanlışlıkla çalarsa, hakemler
bu hareketin oyunu etkilediğini düşünürlerse oyunu durdurmalıdır. Eğer
oyun durdurulursa, oyun hakem atışıyla tekrar başlatılır. Hakemlerden biri topu, yerini
üçüncü hakemin yardımıyla tespit ettikleri hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali
noktaya bırakır. Eğer düdük sesi oyunu etkilememişse, hakemler oyunun devam
etmesi için açıkça bir işaret verir.

Beden dili
Beden dili hakemin:
• Maçı kontrol etmesine yardımcı olan
• Otoritesini ve iradesini ortaya koymak için kullandığı bir araçtır.
Beden dili:
• bir kararın açıklanması değildir.
Jest ve mimiklerin aşırı kullanımı hakemin oyun ve oyuncular üzerinde etkili
kontrol sağlayamadığının işaretidir.
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Görev ve sorumluluklar
Üçüncü hakem ve zaman hakemi hakemlere Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na
dayanarak müsabakanın kontrolü için yardım ederler. Ayrıca, hakemlerin talebi
ve yönlendirmesiyle müsabakanın akışıyla ilgili diğer tüm hususlarda hakemlere
yardımcı olurlar. Bu genellikle aşağıdaki hususları içerir:
• oyun alanının, topların ve oyuncu ekipmanlarının incelenmesi
• ekipmanlarla ilgili sorunların veya kanamanın giderilmesi durumlarının tespit
edilmesi
• değişiklik yönteminin gözlemlenmesi
• zaman, goller ve ihlal kayıtlarının tutulması

Yardımcı hakemlerin yer alması ve işbirliği
1. Başlama vuruşu
Üçüncü hakem değişiklik alanında hayali orta alan çizgisinin hizasında yer alır, topun
ve başlama vuruşunu yapacak oyuncuların yerleşiminin doğruluğunu belirlemeye
yardımcı olur ve başlama vuruşunun doğru bir şekilde yapıldığından emin olmak
için izler. Eğer bir ihlal gerçekleşirse, zaman hakeminin akustik sinyali çalması
ve zamanlama cihazını çalıştırmaması için elini kaldırır.
Zaman hakemi, zaman hakemi masasında yer alır ve üçüncü hakemi izler.
Eğer üçüncü hakem bir ihlali işaret etmek için elini kaldırırsa zamanlama
cihazını başlatmaz
2. Müsabaka esnasında genel yer alma
Üçüncü hakem yedek oyuncuların, görevlilerin ve diğer kişilerin doğru
konumda olduğunu kontrol eder. Bunu yapmak için, gerekli hallerde, oyun
alanına girmeden taç çizgisi boyunca hareket edebilir.
Zaman hakemi, zaman hakemi masasında yer alır ve oyunun gelişimine bağlı
olarak zamanlama cihazının durdurulup çalıştırılmasını sağlar.
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3. Oyuncu değişiklikleri
Üçüncü hakem yedek oyuncuların ekipmanlarının doğru olduğunu ve oyuncu
değişikliğinin doğru yapıldığını kontrol eder. Bunu yapmak için, taç çizgisi
üzerindeki işaretleri kullanarak oyuncuların bu işaretlerin dışından oyuna
girmediğini ve oyundan çıkmadığını sağlamak amacıyla taç çizgisi boyunca
hareket eder.
4. Penaltı noktasından yapılan vuruşlar
Üçüncü hakem vuruş yapabilecek diğer oyuncularla birlikte hayali penaltı
noktasından vuruşların yapılmadığı yarı alanda yer almalıdır. Bu konumdan,
oyuncuların davranışlarını gözlemler ve takımındaki vuruş yapabilecek diğer
tüm oyuncular vuruş yapmadan önce bir oyuncunun tekrar vuruş yapmadığını
kontrol eder. Çatışma olmamasını sağlamak için, her bir takım ayrı ayrı üçüncü
hakemin sağında ve solunda bulunur.
Zaman hakemi, zaman hakemi masasında yer alır, takım görevlileri ve
vuruş yapamayacak oyuncuların doğru bir şekilde davrandığını kontrol eder ve
atılmış gollerin kaydını tutar.
Eğer yedek yardımcı hakem varsa, zaman hakemi, takım görevlilerinin ve
hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlara katılamayacak oyuncuların doğru
bir şekilde davranmasını sağlayacağı yer olan zaman hakemi masasının
önünde durur. Yedek yardımcı hakem, zaman hakemi masasında yer alır
ve atılan gollerin kaydını tutar.

KURAL 7 – Maçın süresi

Akustik sinyal
Akustik sinyal hakemin dikkatini çekmek için gerekli olduğunda veya Plaj Futbolu Oyun
Kuralları’nda belirtilen durumlarda kullanılmak üzere müsabakada gerekli bir sinyaldir.
Akustik sinyalin zorunlu olduğu durumlar:
• Periyotlar bittiğinde
• Başlama vuruşunda bir ihlal gerçekleştiğinde
• Yedek oyuncuların veya takım görevlilerin uygun olmayan davranışlarının
bildirilmesinde, ancak avantaj uygulanabilir.
• Oyuncu değişikliği yönteminin ihlalinin bildirilmesinde, ancak avantaj
uygulanabilir.
• Hakemlerin hatalı disiplin yaptırımı uygulamasının bildiriminde
• Dışarıdan müdahalelerin bildirilmesinde
Eğer müsabaka esnasında zaman hakemi akustik sinyali yanlışlıkla çalarsa,
hakemler bu durumun oyunu etkilediğini düşünüyorlarsa oyunu durdurmalıdır. Eğer
hakemler oyunu durdurursa, oyun üçüncü hakemin yardımıyla yeri tespit edilecek
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla
tekrar başlar. Eğer akustik sinyal sesi oyunu etkilemiyorsa, hakemler oyunun
devam etmesi için açık bir işaret verir.

Zamanlama cihazı
Eğer zamanlama cihazı doğru bir şekilde çalışmıyorsa, yardımcı hakemler, hakemleri
bilgilendirir. Zaman hakemi müsabakanın zamanlamasına elde taşınabilen
kronometreyle devam etmelidir. Üçüncü hakem periyodda her 30 saniyede ve
periyodun son dakikasında her 10 saniyede bir olmak üzere takımları bilgilendirir.
Eğer, oyunun durmasından sonra, zaman hakemi zamanlama cihazını çalıştırmayı
unutursa, hakemler sayılmayan zamanın eklenmesi talimatını verir.
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Plaj Futbolu Oyun Kuralları gereği oyun durduktan sonraki oyunun her
yeniden başlamasında, zamanın tutulması aşağıdaki şekilde
yeniden başlatılır:
• Başlama vuruşu: topa vurulduktan sonra, yöntem tamamlandığında
• Kale atışı: kaleci topu ellerinden bıraktıktan ve top ceza alanını terkettikten
sonra, yöntem tamamlandığında
• Köşe vuruşu: top vurulup hareket ettikten sonra,yöntem tamamlandığında
• Taç atışı (top girişi): vurulmasının veya atılmasının akabinde top oyun
alanına girdikten sonra, yöntem tamamlandığında
• Ceza alanı dışından serbest vuruş: topa vurulduktan sonra, yöntem
tamamlandığında
• Savunma yapan takım lehine ceza alanı içinden serbest vuruş: topa
vurulduktan ve ceza alanını terk ettikten sonra, yöntem tamamlandığında
• Penaltı vuruşu: top ileri vurulduktan sonra, yöntem tamamlandığında
• Hakem atışı: top hakemlerden birinin elinden bırakıldıktan ve kuma değdikten
sonra, yöntem tamamlandığında

Oyunun periyotları arasındaki süre
İki takımın kaptanları periyotlar arasında süre istemese dahi, eğer takımlardan birinin
bir oyuncusu periyotlar arasında süre isterse hakemler periyotlar arasında süreye
izin verir.

Uz
zatmalar
Eğer uzatmalar gerekirse, üçüncü periyodun bitmesi ile uzatmaların başlaması
arasındaki süre üç dakikadan fazla olmamalıdır.

KURAL 8 – Oyunun başlaması ve tekrar başlaması

Başlama vuruşu
Hakemler başlama vuruşundan önce kalecilerden veya herhangi bir oyuncudan onay
almak zorunda değildir. Sadece oyuncuların ve topun doğru yerleştiğinden emin
olmaları ve onay için üçüncü hakeme sormaları gerekir.

Başlama vuruşunda ihlaller
Eğer başlama vuruşunda aşağıdaki ihlallerden biri başlama vuruşu için işaret
verildikten sonra ve top oyuna girmeden önce gerçekleşmişse:
• Savunma yapan takımın bir veya daha fazla oyuncusu 5m mesafeden
daha yakına yaklaşır. Hakemler oyunun sonucunu bekler; eğer başlama
vuruşunu yapan takım bir gol yaparsa, savunma yapan takım cezalandırılmaz.
• Savunma yapan takımın bir veya daha fazla oyuncusu 5m mesafeden
daha yakına yaklaşır. Hakemler oyunun sonucunu bekler; eğer başlama
vuruşunu yapan takım bir gol yapmazsa, başlama vuruşunun tekrarlanmasına
hükmeder ve savunma yapan takımın ihlali gerçekleştiren oyuncusunu/ oyuncularını
başlama vuruşu için en az mesafeyi korumadıkları için ihtar ile cezalandırır.
• Başlama vuruşunu yapan takımın bir veya daha fazla oyuncusu savunma
yapan takımın yarı alanına geçer. Top oyuna girer girmez ve üçüncü
hakem işaretini verdiğinde ve zaman hakemi akustik sinyali çaldığında,
hakemler derhal oyunu durdurur ve başlama vuruşunun tekrarlanmasına
hükmeder. İhlali yapan oyuncu/oyuncuları eğer başlama vuruşunda aynı ihlali
gerçekleştirirlerse oyunun başlamasını kasıtlı olarak geciktirdikleri için ihtar ile
cezalandıracakları konusunda uyarır.
• Savunma yapan takımın bir veya daha fazla oyuncusu 5m mesafeden daha
yakına yaklaşır ve başlama vuruşunu yapan takımın bir veya daha fazla oyuncusu
savunma yapan takımın yarı alanına geçer. Top oyuna girer girmez, hakemler
derhal oyunu durdurur, başlama vuruşunun tekrarlanmasına hükmeder ve
başka bir ceza uygulamayacaklardır.
• Top geriye doğru vurulur ve bir takım arkadaşı tarafında havadayken ileri
vurulmadan kuma dokunur. İhlali yapan oyuncuyu eğer başlama vuruşunda aynı
ihlali gerçekleştirirse oyunun başlamasını kasıtlı olarak geciktirdiği için ihtar ile
cezalandıracakları konusunda uyarır.
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Hakem atışı
• Herhangi bir oyuncu (kaleci dahil) hakem atışına katılabilir.
• Hakem atışına katılacak oyuncu sayısı için herhangi bir sınırlama yoktur.
• Hakemler hangi oyuncuların hakem atışına katılacağına veya bir takımdan
oyuncu olmaması halinde oyunun tekrar başlamayacağına karar veremez.
• Rakip engellenmediği ve hakem atışının yapılamayacağı durumlar
dışında oyuncular bulunması gereken mesafe yoktur.
• Bir takımın hakem atışına katılması gerekli değildir.
• Eğer hakemlerden biri topu elinden bıraktıktan sonra top oyuna girmeden önce
bir oyuncu bir ihlal gerçekleştirirse, hakem gerekli disiplin cezasını uyguladıktan
sonra hakem atışını tekrarlar.

KURAL 9 – Topun oyunda ve oyun dışı olması

Topun oyun alanında hakemlerden birine temas etmesi
Eğer, top oyundayken, geçici olarak oyun alanında olan hakemlerden birine
çarparsa, oyun devam eder, çünkü hakemler oyunun bir parçasıdır.
Eğer, top oyundayken, geçici olarak oyun alanında olan yardımcı hakemlerden
birine çarparsa, hakemler oyunu durdurur ve oyun üçüncü hakemin yardımıyla yeri
tespit edilecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir
hakem atışıyla tekrar başlar.
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Oyun alanında fazladan bir kişi varken gol yapılması
Eğer, bir gol atıldıktan sonra ve oyun tekrar başlamadan önce, hakemler golün
atıldığı anda oyun alanında fazladan bir kişi olduğunu farkederlerse:
• aşağıdaki durumlarda golü geçersiz saymalıdırlar:
– fazladan kişi saha dışı kişi, ihraç edilmiş bir oyuncu veya bir takım
görevlisiyse ve oyuna müdahale etmişse
– fazladan kişi bir oyuncu, yedek oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu veya bir
takım görevlisi golü yapmışsa
• aşağıdaki durumlarda golü geçerli saymalıdırlar:
– fazladan kişi saha dışı kişiyse ve oyuna müdahale etmemişse
– fazladan kişi golü yiyen takımın bir oyuncusu, yedek oyuncusu, ihraç
edilmiş oyuncusu veya bir takım görevlisiyse ve oyuna müdahale
etmemişse

Gol olmaması
Eğer hakemlerden biri topun tamamı kale çizgisini geçmeden önce bir gol işareti
verirse ve derhal hatasını farkederse, oyun üçüncü hakemin yardımıyla yeri
tespit edilecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak
bir hakem atışıyla tekrar başlar.

KURAL 11 – Ofsayt

Plaj futbolunda ofsayt yoktur.

121

122

KURAL 12 – Fauller ve fena hareketler

Faul oluşumunda gerekli şartlar
Bir kusurun faul olarak nitelendirilmesi için aşağıdaki koşulların oluşması
gerekmektedir:
• bir oyuncu veya değişiklik prosedürünün doğru şekilde uygulamamış bir yedek
oyuncu tarafından yapılmalı,
• oyun alanında meydana gelmeli,
• top oyundayken meydana gelmeli.
Hakemler oyunu oyun sahası dışında meydana gelen bir müdahaleden dolayı
durdurursa (top oyundayken) ve hakemlerden izin almadan oyun alanını terk
etmiş bir oyuncu tarafından yapılmamışsa, oyun üçüncü hakemin yardımıyla yeri
tespit edilecek hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak
bir hakem atışıyla tekrar başlar.
İki veya daha fazla oyuncu aynı anda top için rakiple mücadele ederken,
mücadele nizamiyse bu bir faul değildir.

Dikkatsiz, kontrolsüz, aşırı güç kullanma
”Dikkatsiz”, oyuncunun mücadeleye girdiğinde dikkatsiz ve düşüncesiz davrandığı veya
tedbirsiz hareket ettiği anlamına gelmektedir.
• Eğer bir faule dikkatsiz olarak hüküm verilmişse ve ihlali gerçekleştiren
oyuncu bu ihlaliyle ihraç edilmesini gerektiren bariz gol şansını
engellememiş ise veya ihtar verilmesini gerektiren umut vadeden atağı
engellememişse, başka bir cezai yaptırıma gerek yoktur.
”Kontrolsüz”, oyuncunun rakibi için tehlike veya sonuçlarını hiçbir şekilde
düşünmeden hareket ettiği anlamına gelmektedir.
• Kontrolsüz şekilde oynayan bir oyuncuya ihtar verilmelidir; eğer bu ihlaliyle ihlali yapan
oyuncu bariz gol şansını engellemişse ihraç edilmelidir.
“Aşırı güç kullanma”, oyuncunun gerekenden çok fazla kuvvet kullandığı ve
rakibini sakatlama durumunda olduğu anlamına gelmektedir.
Aşırı güç kullanan bir oyuncu oyundan ihraç edilmelidir.
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Rakibe Şarj
Şarj hareketi, kolları veya dirsekleri kullanmadan, topla oynama mesafesinde fiziki
temasla bir alan için mücadele etmektir.
Aşağıdaki durumlarda rakibe şarj yapmak bir ihlaldir:
• dikkatsiz şekilde,
• kontrolsüz şekilde,
• aşırı güç kullanarak.
Disiplin yaptırımları
• Rakibine kontrolsüz şekilde şarj yapan herhangi bir oyuncu ihtar ile
cezalandırılmalıdır.
• Rakibine aşırı güç kullanarak şarj yapan herhangi bir oyuncu ihraç edilmelidir.
• Şarj yapmanın diğer herhangi bir durumunda ek bir ceza uygulanmamalıdır.
Oyunun yeniden başlaması
• Oyun ihlalin gerçekleştiği yerden yapılacak bir serbest vuruşla (bkz. Kural 13:
Serbest vuruşun yeri) veya ceza alanı içinde gerçekleşmişse penaltı vuruşuyla
yeniden başlar.

Rakibi tutmak
Rakibi tutmak, elleri, kolları veya vücudu kullanarak rakibin kendisini geçmesine engel
olmayı içermektedir.
Hakemler özellikle serbest vuruş, köşe vuruşu veya taç atışları sırasında ceza alanı
içinde oyuncular arasındaki tutma ihlallerine erken ve kararlı biçimde müdahale
etmelidir.
Bu durumlarla ilgili olarak,
• top oyuna girmeden önce rakibi tutan bir oyuncuyu hakem uyarmalıdır,
• top oyuna girmeden önce tutma eylemi devam ederse oyuncuya ihtar
vermelidir,
• eğer top oyundayken meydana gelirse, serbest vuruş veya penaltıyla birlikte
oyuncuya ihtar verilmelidir.
Eğer bir savunma oyuncusu bir hücum oyuncusunu ceza alanı dışında tutmaya
başlar fakat ceza alanı içinde tutmaya devam ederse, hakem bir penaltı vuruşu kararı
vermelidir.
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Disiplin yaptırımları
• Avantaj uygulansın veya uygulanmasın, bir oyuncu bir rakibinin topa sahip
olmasını veya avantajlı bir pozisyon almasını engellemek için tutarsa,
sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verilmelidir.
• Bir oyuncu bir rakibini tutarak bariz gol şansını engellerse oyundan ihraç
edilmelidir.
• Diğer rakibi tutma durumlarında başka disiplin cezası verilmemelidir.
Oyunun tekrar başlaması
• İhlalin meydana geldiği yerden direkt serbest vuruş (bkz. Kural 13: Serbest
vuruşun yeri) veya ihlal ceza alanı içinde meydana geldiyse bir penaltı vuruşu verilir.

Topu elle oynamak
Topu elle oynamak, oyuncunun eli veya kolu ile topa kasti olarak temasını içerir.
Bir ihlal olup olmadığı konusunda hakem aşağıdakileri göz önüne almalıdır:
• elin topa doğru hareketi (topun ele doğru hareketi değil),
• rakip ve top arasındaki mesafe (beklenmeyen top),
• elin pozisyonu mutlaka bir ihlalin olduğu anlamına gelmez (eli vücuttan uzakta tutmak
kasıtlı olduğu anlamına gelmez),
• elde tutulan bir cisim ile (giysi vb.) topa dokunmak bir ihlal olarak değerlendirilir,
• atılan bir cisim ile topa vurmak bir ihlal sayılır.
Disiplin yaptırımları
Bir oyuncu, kasıtlı olarak topu elle tuttuğu veya oynadığında sportmenlik dışı
davranıştan dolayı ihtar verilmesi gereken durumlar vardır.
Örneğin, eğer bir oyuncu:
• kasıtlı olarak bir rakibin topa sahip olmasını engellemek için topu elle tutarsa. Eğer
avantaj uygulanırsa, daha önceki sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı oyuncu
ihtar ile cezalandırılır. Eğer hem takım arkadaşlarının hem de rakibin topla oynama
şansı varsa, ihlal için ihtar ile cezalandırılmaz.
• kasıtlı olarak topla elle oynayarak gol atmaya çalışırsa,
• kaleci ceza alanı içinde değilken bir golü veya gol atma şansını eliyle önlemeye çalışır,
ancak başarısız olursa.
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Ancak, topla kasıtlı olarak elle oynayarak bir golü veya bariz gol şansını
engellerse, bu oyuncu oyundan ihraç edilir. Bu ceza, oyuncunun kasti olarak
topla elle oynama hareketinden dolayı değil, fakat golün atılmasını engelleyen
kabul edilmez ve adil olmayan müdahaleden kaynaklanmaktadır.
Oyunun tekrar başlaması
• Oyun ihlalin meydana geldiği yerden serbest vuruş (bkz. Kural 13: Serbest
vuruşun yeri) veya penaltı vuruşu ile tekrar başlar.
Kaleci, kendi ceza alanı dışında topu elle oynama konusunda diğer herhangi bir oyuncu
ile aynı kısıtlamalara sahiptir. Kendi ceza alanı içinde kaleci penaltı vuruşu gerektiren
bir elle oynama ihlali veya topu elle oynama ile ilgili herhangi hatalı davranıştan
dolayı suçlu olamaz. Ancak, hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan
yapılacak bir serbest vuruş gerektirebilecek birkaç ihlalden suçlu sayılabilir.

Kaleci tarafından yapılan ihlaller
Kaleci aşağıdaki durumlarda topa sahip olmuş sayılır:
• top ellerinde veya eli ile herhangi bir yüzey arasında (örneğin; zemin, kendi
vücudu) olduğunda,
• uzanmış açık eli ile topu tutarken,
• tekrar yakalamadan önce havaya attığında.
Bir kaleci elleri ile topa sahip olduğunda bir rakip tarafından müdahale edilemez.
Topa sahip olma kalecinin topun kontrolüne sahip olduğu anlamına gelir.
Bir kalecinin aşağıdaki durumlarda kendi yarı alanında topa temas etmesine
izin verilmez:
• Eğer topu kendi ceza alanında elleri veya ayaklarıyla dört saniyeden fazla
kontrol ederse. Bu durumda, kaleciye en yakın hakem açık bir şekilde
dört saniye sayımını yapmalıdır.
• Eğer, bir takım arkadaşı topla vücudunun herhangi bir bölümüyle oynadıktan sonra
kaleci kasıtlı olarak topa elleri veya kollarıyla ceza alanında oynamışsa ve oyunun
iki bölümü arasında top rakip bir oyuncuya dokunmaksızın takım arkadaşından
gelen bir topu ceza alanında eliyle almışsa:
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– Top kazara kaleciden dönmemişse, vücudunun herhangi bir bölümüyle topa
dokunursa topa temas etmiş sayılır.
• Eğer, kendi ceza alanı dışında topla oynadıktan sonra, kendi ceza alanına
dönüp vücudunun herhangi bir bölümüyle topa dokunur veya topla oynarsa.
Oyunun tekrar başlaması
• Oyun hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir
serbest vuruş ile tekrar başlar. (bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)

Kaleciye karşı yapılan ihlaller
• Bir oyuncunun kalecinin ellerinden topu çıkarmasına engel olması ihlaldir,
örneğin; kalecinin topu havaya atıp tekrar tutması.
• Kaleci topu avucunda tutarken topla oynamak veya oynamaya teşebbüs etmek bir
ihlaldir.
• Kaleci topu elinden çıkarırken bir oyuncu eğer topa vurur veya vurmaya çalışırsa,
oyuncu tehlikeli şekilde müdahale ettiğinden dolayı cezalandırılmalıdır.
• Bir kalecinin hareketini adil olmayan şekilde engelleyerek onu kısıtlamak bir
ihlaldir, örneğin; köşe vuruşları kullanılırken.
• Bir kalecinin hareketini kale atışı sırasında adil olmayan şekilde engelleyerek onu
kısıtlamak ihtar gerektiren bir ihlaldir.
Bir hücum oyuncusunun dikkatsiz, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak kalecinin
üzerine sıçramadığı, kaleciye şarj yapmadığı veya kaleciyi itmediği durumlarda
kalecinin kendi ceza alanında kaleciye temas etmesi otomatik olarak bir ihlal
gerçekleştiği anlamına gelmez.
Oyunun yeniden başlaması
• Oyun ihlalin gerçekleştiği yerden yapılacak bir serbest vuruşla tekrar başlar.
(bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri) Eğer bir oyuncu kontrolsüz veya aşırı
güç kullanarak kalecinin üzerine sıçrar, kaleciye şarj yapar veya kaleciyi iterse,
hakemler gerekli disiplin cezasını uygular.

Tehlikeli şekilde oynamak
Tehlikeli şekilde oynamak, topla oynamaya çalışırken başkasını veya kendisini
sakatlamaya teşebbüs etme hareketi olarak tanımlanır. Bir rakip yakında
olduğunda yapılır ve kendisinin veya rakibin sakatlanması korkusundan dolayı
rakibinin topla oynamasını önler.
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Tehlikeli şekilde oynama durumu oyuncular arasında fiziki temas içermez. Eğer fiziki
bir temas varsa, hareket ihlalin gerçekleştiği yerden bir serbest vuruş (bkz. Kural
13: Serbest vuruşun yeri) veya ihlal ceza alanı içerisinde gerçekleşmişse penaltı
vuruşu ile cezalandırılabilen bir ihlal haline gelir. Fiziki temas olmaması durumunda,
hakemler büyük olasılıkla bir ihlal olduğunu göz önüne almalıdır.
Plaj futbolunun tipik parçası olan röveşata ve makas vuruşları kendiliğinden bir ihlal
değildir, bu hareketlere izin verilmesi önemlidir.
Disiplin cezaları
• Eğer bir oyuncu “normal” bir mücadelede tehlikeli şekilde oynarsa, hakem
herhangi bir disiplin cezası vermemelidir.
• Eğer bir oyuncu rakibin yakınında rakibi açıkça sakatlayacak biçimde tehlikeli
şekilde oynarsa, hakemler oyuncuyu kontrolsüz hareketten dolayı ihtar ile
cezalandırmalıdır veya aşırı güç kullandığı için oyundan ihraç etmelidir
ve gerekli serbest vuruş veya penaltı vuruşu cezasını uygulamalıdır. Bu
hareket tehlikeli şekilde oynama olarak değerlendirilmemelidir.
• Eğer bir oyuncu tehlikeli şekilde oynayarak bariz gol şansını engellerse, hakem
oyuncuyu oyundan ihraç etmelidir.
Oyunun tekrar başlaması
• Oyun rakip takım tarafından ihlalin gerçekleştiği yerden veya ihlal ihlali yapan
takımın kendi yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla tekrar başlar. (bkz. Kural 13: Serbest
vuruşun yeri)
• Eğer fiziksel bir temas varsa, ihlalin gerçekleştiği yerden yapılacak bir
serbest vuruşla veya ihlal ceza alanı içinde gerçekleşmişse penaltı
vuruşuyla cezalandırılabilecek farklı bir ihlal gerçekleşmiştir. (bkz. Kural
13: Serbest vuruşun yeri)
• Eğer hakemler oyuncunun rakibiyle kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak
mücadele ettiğine karar verirlerse, gereken disiplin cezasını uygularlar ve oyun
rakip takım tarafından ihlalin gerçekleştiği noktadan yapılacak bir serbest
vuruşla veya ceza alanı içinde gerçekleşmişse penaltı vuruşuyla tekrar başlar.
(bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)
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Röveşata/Makas vuruşları
Makas vuruşları veya röveşata vuruşları plaj futbolunun doğasında olan
parçalarıdır ve yapılması ile bu gibi vuruşları yapan oyuncular korunmalıdır.
Hakemler bu gibi vuruşların yapılabilmesini sağlamalı ve yapılmasına engel
olan oyuncuları cezalandırmalıdır.
Hakemler, makas vuruşu veya röveşata vuruşu yapan rakibini engelleyen
oyuncuları cezalandırırken aşağıdaki kriterleri göz önüne almalıdır:
• Eğer top makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu yapmakta veya yapacak olan
oyuncunun kontrolündeyse ve bir rakip oyuncu ona temas ederse, rakip takım
bir serbest vuruşla veya ihlal ceza alanı içerisinde gerçekleşmişse bir penaltı
vuruşuyla cezalandırılır. (bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)
• Eğer top makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu yapmakta veya yapacak olan
oyuncunun kontrolündeyse ve rakip oyuncu topa temas eder veya topla oynarsa
rakip takım bir serbest vuruş veya ihlal ceza alanı içerisinde gerçekleşmişse bir
penaltı vuruşuyla cezalandırılır. (bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)
• Eğer top makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu yapmakta veya yapacak
olan oyuncunun kontrolündeyse ve rakip oyuncu vuruşu yapan oyuncuya
veya topa dokunursa ya da topla oynarsa ve bunun sonucunda vuruşu yapan
oyuncu rakibine çarparsa hakemler vuruşu yapan oyuncuyu cezalandırmaz, ancak
vuruşu engellemeye çalışan ya da engelleyen oyuncuyu cezalandırır.
• Eğer top makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu yapmakta veya yapacak
olan oyuncunun kontrolünde değilse ve bir rakip oyuncu topa dokunur veya topla
oynarsa, rakip oyuncu bir ihlal gerçekleştirmemiştir.
• Eğer top makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu yapmakta veya yapacak olan
oyuncunun kontrolünde değilse ve bu oyuncu vuruşu yaparken rakibine çarparsa,
vuruşu yapan oyuncu ihlali gereği cezalandırılır.
• Bir oyuncu, makas vuruşunu veya röveşata vuruşunu savunmak için vuruşu
yapan oyuncuya dokunmadan yerden dikey olarak sıçrayabilir.
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Disiplin cezaları
• Eğer bir oyuncu rakibinin röveşata vuruşu veya makas vuruşu yapmasını
engelleyerek bariz gol şansını önlerse, hakemler bariz gol şansını önlediği
için oyuncuyu oyundan ihraç etmelidir.
• Eğer bir oyuncu topun kontrolüne sahip olmadan röveşata vuruşu veya
makas vuruşu yaparsa ve bunu yaparken rakibine çarparsa, ihlali gereği
cezalandırılmalıdır. Eğer kontrolsüz biçimde oynamışsa ihtar ile cezalandırılmalı
veya aşırı güç kullanmışsa oyundan ihraç edilmelidir. Eğer bir oyuncu rakibinin
kanamalı yarası olacak şekilde sakatlanmasına neden olursa, ciddi faullü oyundan
suçludur ve oyundan ihraç edilmelidir.
Oyunun yeniden başlaması
• Oyun ihlali gerçekleştiren oyuncunun rakibi tarafından ihlalin gerçekleştiği yerden
yapılacak bir serbest vuruşla veya ceza alanı içinde gerçekleşmişse bir penaltı
vuruşuyla tekrar başlar. (bkz. Kural 13: Serbest vuruşun yeri)

Bir rakibin ilerlemesine engel olmak
Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun oynama mesafesinde
olmadığında, engel teşkil etmek, durdurmak, yavaşlatmak veya rakibinin yönünü
değiştirmeye zorlamak amacıyla rakibinin önünü kesmek anlamına gelmektedir.
Tüm oyuncular oyun alanında pozisyon alma hakkına sahiptir ve bir rakibin yolu
üzerinde olmak bir rakibin önüne doğru hareket etmek anlamına gelmez.
Topu korumaya (saklamaya) izin verilir. Top oynama mesafesinde tutulduğu
takdirde ve oyuncu rakibini kolları veya vücudu ile tutmuyorsa, taktik sebeplerden dolayı
top ile rakip arasına giren bir oyuncu bir ihlal yapmamış olur.
Disiplin cezaları
• Hakem bir rakibin ilerlemesine engel olan bir oyuncuya herhangi bir disiplin
cezası uygulamaz.
• Eğer bir oyuncu bir rakibinin ilerlemesine engel olarak bariz bir gol şansını
engelliyorsa, hakemler bu oyuncuyu bariz gol şansını engellediği için
oyundan ihraç eder.
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Oyunun yeniden başlaması
• Oyun, rakip takım lehine ihlalin yapıldığı yerden veya ihlal, ihlali yapan takımın
kendi yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla tekrar başlar. (bakınız
Kural 13: Serbest vuruşlar)
Kart göstermek için oyunun yeniden başlamasını geciktirme
Hakemler bir kart göstermeye ve oyunu durdurmaya karar verdiğinde, bir oyuncu veya
yedek oyuncuya ihtar vermek ya da oyundan ihraç etmek için, yaptırım yerine
getirilene kadar oyunu tekrar başlatmamalıdır.

Sportmenlik Dışı Davranıştan Dolayı İhtarlar
Sportmenlik dışı davranıştan dolayı bir oyuncuya ihtar verilmesi gereken farklı
durumlar mevcuttur, örneğin; eğer bir oyuncu:
• serbest vuruşa hükmedilebilecek yedi kusurdan birini kontrolsüz bir şekilde
yaparsa,
• umut vadeden bir hücumu önlemek için, kontrolsüz veya aşırı güç kullanarak
olmamak kaydıyla, taktik nedenlerle rakibe müdahale ederek veya bozarak bir
faul yaparsa,
• taktik sebepten dolayı rakibini çekerek toptan uzaklaştırma veya rakibin topa
ulaşmasını engelleme amacıyla rakibi tutarsa,
• rakibin topa sahip olmasını veya bir hücum geliştirmesini engellemek için topa elle
müdahale ederse (kendi ceza alanı içindeki kaleci dışında),
• gol atmak niyetiyle topa elle müdahale ederse (niyetin başarılı olup olmaması önemli
değildir),
• vücudun başka bir bölümüyle oynuyormuş gibi yaparak hakemleri aldatmaya
teşebbüs ederken elle oynarsa,
• kendi ceza alanındaki kaleci dışında bir oyuncu bir golü veya gol atma şansını eliyle
önlemeye çalışır ve başarısız olursa,
• sakatlanma numarası yaparak veya faul yapıldığı izlenimi vererek (taklit) hakemi
aldatmaya çalışırsa,
• oyun sırasında hakemin izni olmadan kaleci ile yer değiştirirse,
• oyuna karşı saygısı olmadığını gösterecek şekilde (oyunu sabote edecek şekilde)
hareket ederse.
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• oyun alanını terk etmesi için izin verildikten sonra oyun alanından çıkarken topla
oynarsa,
• oyun sırasında veya tekrar başlamada rakibin dikkatini sözel olarak dağıtırsa,
• oyun alanına izin verilmeyen işaretler yaparsa,

Gol kutlamaları
Bir gol atıldığında oyuncunun sevincini göstermesine izin verilmesine rağmen,
kutlama aşırıya kaçmamalıdır.
Mantıklı kutlamalara izin verilir fakat aşırı zaman kaybına sebep olduklarında
koreografik (önceden planlanmış figürler içeren) veya rakibi ve taraftarı provoke edici
uygulamalar teşvik edilmemelidir. Hakemler böyle durumlara müdahale etmelidir.
Aşağıdaki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:
• Hakemin görüşüne göre, tahrik edici, alaycı veya kışkırtıcı hareketler yaparsa,
• Gol atıldıktan sonra kutlamak için oyun alanını çevreleyen tel örgülere tırmanırsa,
• Altında aynısı olsa bile formasını çıkarır veya başını formasıyla kapatırsa,
• Başını veya yüzünü bir maske ya da benzer bir şeyle kapatırsa.
Golü kutlamak için sahayı terk etmeye izin verilir, ancak oyuncuların sahaya
mümkün olduğunca çabuk geri dönmeleri gereklidir.

Söz veya davranışla itiraz etmek
Hakemin veya yardımcı hakemin kararını protesto ederek, itirazdan (sözle veya
hareket ile) suçlu bir oyuncuya veya yedek oyuncuya ihtar verilmelidir.
Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre bir takımın kaptanı özel statüye veya
imtiyazlara sahip değildir. Fakat takımın davranışlarından bir dereceye kadar
sorumludur.
Herhangi bir oyuncu veya yedek oyuncu bir maç görevlisine saldırıyorsa
veya saldırgan, kaba, kötü hareket veya dil kullanmaktan suçluysa oyundan
ihraç edilmelidir.
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Oyunun başlamasını geciktirme
Aşağıda belirtilen taktikler ile oyunun tekrar başlamasını geciktiren oyunculara
hakemler ihtar vermelidir:
• Hakem diğer oyuncuların doğru pozisyonu almasını sağlarken; hakemi,
vuruşu tekrar ettirmeye zorlamak amacıyla bir serbest vuruşu yanlış yerden
kullanmak,
• Hakem oyunu durdurduktan sonra, topu uzağa vurmak veya eli ile taşımak,
• Kendisinin serbest vuruş veya penaltı vuruşu kullanmayacağı ve doktorlar
sakatlık değerlendirmesi için oyun alanına girdikten sonra oyun alanından
çıkmayı geciktiriyorsa,
• Hakemler oyunu durdurduktan sonra kasıtlı olarak topa dokunarak bir
çatışmayı provoke etmek,

Aldatmaya yönelik hareket
Sakatlanmış rolü yapan ya da bir ihlale maruz kalmış gibi taklit yaparak
hakemleri aldatmaya çalışan herhangi bir oyuncu, aldatmaya yönelik hareketten
dolayı suçludur ve sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar alır. Eğer oyun bu
ihlalden dolayı durdurulmuşsa; ihlal rakip takımın yarı alanında gerçekleşmişse
ihlal noktasından veya ihlal, ihlali yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takım lehine bir
serbest vuruş verilir. (Bakınız Kural 13 – Serbest vuruşlar)

Devamlı ihlaller
Plaj Futbolu Oyun Kurallarını ısrarlı şekilde ihlal eden oyunculara karşı hakemler
her zaman dikkatli olmalıdır. Bilhassa, bir oyuncu birkaç farklı ihlal yapmış olsa
bile, Plaj Futbolu Oyun Kurallarını ısrarlı şekilde ihlal ettiği için yine de ihtar
verilmesi gerektiğini unutmamalıdır.
“Devamlı ihlal” konusu ile ilgili olarak, yapılan ihlallerin belirli bir sayısı yoktur. Bu
konuda bir yargıya varmak hakemin yetkisindedir. Bir oyuncunun devamlı ihlal yapıp
yapmadığına oyunun yönetimi ve kontrolü çerçevesinde hakem karar verecektir.
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Ciddi faullü oyun
Bir oyuncu, top oyunda olduğu sırada, top için mücadele ederken rakibine karşı
aşırı kuvvet veya şiddet kullanırsa, bu oyuncu ciddi faullü oyundan dolayı suçludur.
Rakibin güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde, topu kazanmak için ayakla
müdahale ederse [tackle], ciddi faullü oynama olarak değerlendirilmelidir.
Top için mücadele ederken aşırı kuvvet ile ve rakibinin güvenliğini tehlikeye koyacak
şekilde bir veya iki ayağını kullanarak önden, yandan veya arkadan rakibinin
üstüne giden bir oyuncu temas olsun veya olmasın ciddi faullü oyundan suçludur.
Sonucunda açık şekilde gol olma fırsatı yoksa, ciddi faul içeren durumlarda avantaj
uygulanmamalıdır. Böyle durumlarda, oyun durdurulduğunda hakem ciddi faullü
oyundan dolayı suçlu olan oyuncuyu oyundan ihraç etmelidir.
Ciddi faullü oyundan dolayı suçlu olan bir oyuncu, ihraç edilmelidir ve oyun
ihlalin meydana geldiği yerden bir direkt serbest vuruş ile (bakınız Kural 13Serbest vuruşlar) veya penaltı vuruşu ile (eğer ihlal, ihlali yapan oyuncunun ceza
alanı içinde meydana gelmişse) tekrar başlatılır.

Şiddetli hareket
Eğer bir oyuncu, topla mücadele etmezken rakibine karşı aşırı kuvvet veya şiddet
kullanırsa, oyuncu şiddetli hareketten dolayı suçludur.
Eğer bir takım arkadaşına, seyirciye, maç yetkilisine veya diğer herhangi bir kişiye
karşı aşırı kuvvet veya şiddet kullanırsa, yine şiddetli hareketten dolayı suçludur.
Top oyunda olsun veya olmasın, şiddetli hareket oyun alanında veya sınırları
dışında meydana gelebilir.
Açık şekilde gol şansı yoksa şiddetli hareketle ilgili durumlarda avantaj
uygulanmamalıdır. Böyle durumlarda, oyun durdurulduğunda, hakem şiddetli
hareketten dolayı suçlu oyuncuyu oyundan ihraç etmelidir.
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Şiddetli hareketler, sık sık birçok oyuncunun katıldığı kargaşaya yol açarlar ve bu
nedenle hakemlere, etkin müdahale ile bu kargaşayı önlemeleri hatırlatılır.
Şiddetli hareketten dolayı suçlu görülen bir oyuncu veya yedek oyuncu oyundan ihraç
edilmelidir.
Oyunun tekrar başlaması
• Eğer top oyun dışında ise, oyun bir önceki karara göre tekrar başlatılır.
• Eğer top oyun içinde ise ve ihlal oyun alanı dışında meydana gelmişse:
– eğer oyuncu Plaj Futbolu Oyun Kuralları gereği oyun alanı dışında ise ve
ihlal işlemişse, oyun hakemlerden biri tarafından hayali orta saha çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden başlatılır ve
üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardımcı olur.
– eğer oyuncu ihlal yapmak üzere oyun alanını terk ederse, oyun durduğu anda
top rakip yarı alanda ise topun en son bulunduğu yerden veya oyun durduğu
anda top ihlali yapan takımın yarı alanında ise oyun hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13 - Serbest vuruşlar)
• Eğer top oyunda ise ve oyuncu ihlali oyun alanı içinde:
– bir rakibe karşı yapmışsa:
• Oyun, ihlalin meydana geldiği yerden bir serbest vuruşla (Bakınız Kural 13
- Serbest vuruşlar) veya ihlal, ihlali yapan oyuncunun kendi ceza alanı
içinde meydana gelmişse bir penaltı vuruşu ile yeniden başlar.
– bir takım arkadaşına karşı yapmışsa:
• Oyun, ihlal rakip takımın yarı alanında gerçekleşmişse ihlal noktasından veya ihlal,
ihlali yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural 13 - Serbest
vuruşlar)
– bir yedek oyuncuya karşı yapmışsa:
• oyun, top ihlal gerçekleştiği anda rakip yarı alandaysa, ihlali yapan takım
aleyhine oyun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden veya top ihlal
gerçekleştiği anda ihlali yapan oyuncunun kendi yarı alanındaysa, hayali orta
alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla yeniden
başlar. (Bakınız Kural 13 - Serbest vuruşlar)
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– hakemlere karşı:
• oyun, ihlal rakip takımın yarı alanında gerçekleşmişse ihlal noktasından veya ihlal,
ihlali yapan takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir serbest vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural 13 - Serbest
vuruşlar)
– başka bir kişiye karşı:
• Oyun bir hakem atışıyla yeniden başlatılır. Bu durumda; oyun hakemlerden biri
tarafından, hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir
hakem atışıyla yeniden başlatılır ve üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede
hakeme yardımcı olur.
Eğer top oyundayken bir yedek oyuncu ya da takım yetkilisi oyun alanı dışında
bir ihlal yaparsa:
– başka bir kişiye karşı:
• Oyun bir hakem atışıyla yeniden başlatılır. Bu durumda; oyun hakemlerden biri
tarafından, hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir
hakem atışıyla yeniden başlatılır ve üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede
hakeme yardımcı olur.

Bir cismin atılması ile ilgili ihlaller
Eğer top oyundayken, bir oyuncu rakibine dikkatsizce bir nesne veya bir top atarsa,
hakemler bir avantaj uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve bir yaptırımda bulunmalıdır.
Eğer top oyundayken bir yedek oyuncu, oyun alanındaki bir rakibine bir nesne ya
da bir top atarsa, eğer hakemler bir avantaj uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve
yedek oyuncuya hakemin izni olmadan oyun alanına girdiği için ihtar verilmelidir.
Eğer top oyundayken bir oyuncu veya yedek oyuncu, bir rakibine veya herhangi
birine kontrolsüzce bir nesne veya top atarsa, eğer hakemler bir avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalıdır ve oyuncuya sportmenlik dışı davranışından
dolayı ihtar vermelidir veya yedek oyuncuyu ikinci ihtardan dolayı ihraç etmelidir.
Birinci ihtar sportmenlik dışı davranıştan dolayı ve ikincisi hakemin izni olmadan
oyun alanına girdiği için.
Eğer top oyundayken bir oyuncu veya yedek oyuncu aşırı güç kullanarak rakibine veya
herhangi birine bir nesne veya bir top atarsa, devam eden bariz bir gol şansı yoksa
hakemler oyunu durdurmalı ve oyuncuyu veya yedek oyuncuyu şiddetli hareketten
dolayı ihraç etmelidir.
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Oyunun tekrar başlatılması
• Eğer kendi ceza alanı içinde duran bir oyuncu, ceza alanı dışındaki bir rakibine bir
cisim veya top atarsa, cismin rakibe vurduğu veya vurabileceği yerden, hakemler
rakip takım lehine bir serbest vuruş verir.
• Eğer, kendi ceza alanı dışında bulunan bir oyuncu, ceza alanı içindeki bir rakibine
bir cisim veya top atarsa, hakem rakip takım lehine bir penaltı vuruşu verir.
• Eğer oyun alanı içindeki bir oyuncu, hakemin izni olmadan ve Plaj Futbolu
Oyun Kuralları gereği dışında oyun alanı dışına çıkarak, oyun alanı dışında
duran herhangi kişiye bir cisim veya top atarsa, oyun durduğu anda top rakip
takımın yarı alanında ise topun bulunduğu yerden veya oyun durduğu anda
top ihlali yapan takımın yarı alanında ise hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan hakemler rakip takım lehine bir serbest vuruş verir. (bakınız
Kural 13 - Serbest vuruşlar),
• Eğer oyun alanı dışındaki bir oyuncu, oyun alanı içindeki rakibine bir cisim veya
top atarsa; hakemler, cismin rakibe vurduğu veya vurabileceği yerden rakip
takım lehine bir serbest vuruş verir veya ihlal, ihlali yapan takımın kendi ceza
alanı içinde gerçekleşmişse bir penaltı vuruşu verir.
• Eğer oyun alanı dışındaki bir yedek oyuncu, hakemin izni olmadan ve oyuncu
değişikliği yöntemine uymadan oyun alanı içine girerek, oyun alanı içerisinde
duran bir rakibine bir cisim veya top atarsa; hakemler, oyun durduğu anda top
rakip takımın yarı alanında ise topun bulunduğu yerden veya oyun durduğu
anda top ihlali yapan takımın yarı alanında ise hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan rakip takım lehine bir serbest vuruş verir. (bakınız
Kural 13 - Serbest vuruşlar),
• Eğer hakemlerin izni olmadan bilerek sahaya giren bir yedek oyuncu, takımının
fazladan bir oyuncuya sahip olmasına neden oluyorsa, ve oyun alanı içerisinde
veya dışarısında bulunan herhangi birine bir cisim veya top atarsa; hakemler,
oyun durduğu anda top rakip takımın yarı alanında ise topun bulunduğu
yerden veya oyun durduğu anda top ihlal yapan takımının yarı alanında ise
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takım lehine bir
serbest vuruş verir. (bakınız Kural 13 - Serbest vuruşlar),
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• Eğer, oyuncu değişikliği yöntemini ihlal eden bir yedek oyuncu oyun
alanının içerisinde veya dışarısında bulunan herhangi birine bir top veya
bir cisim atıyorsa, oyuncuymuş gibi muamele görür.
• Eğer bir takım yetkilisi oyun alanının içinde veya dışında bulunuyorsa ve
oyun alanının içinde veya dışında bulunan herhangi birine bir cisim ya da
top atarsa, hakemlerden biri tarafından kumun üzerindeki hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden
başlatılır ve üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardımcı olur.

Bir cismin topa atılmasıyla ilgili ihlaller
Eğer kalecilerden hariç bir oyucu, topa bir nesne veya bir top atarsa:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı
ve nesneyi atan oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar vermeli
veya eğer oyuncu bariz bir gol şansını engellediyse oyuncuyu ihraç etmelidir.
Oyun, oyun durduğu anda topun bulunduğu yerden rakip takımın kullanacağı bir
serbest vuruşla (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) veya eğer top ihlali işleyen
takımın ceza alanı içerisindeyse bir penaltı vuruşu ile yeniden başlar.
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler bir avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan
dolayı ihtar vermelidir. Oyun, oyun durduğu anda top rakibin yarı alanındaysa topun
bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen takımın kendi yarı alanında gerçekleşmişse
hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takımın kullanacağı
bir serbest vuruşla yeniden başlar.(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer iki kaleciden biri topa bir nesne veya bir top atarsa:
• Eğer top oyundayken ve kaleci kendi ceza alanı içerisindeki topa nesne vurursa,
hakemler oyunu durdurmalı ve kaleciye sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar
vermelidir. Oyun, hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan
rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
• Eğer top oyundayken ve kaleci ceza alanı dışındaki topa nesne vurursa,
hakemler oyunu durdurmalı ve kaleciye sportmenlik dışı davranıştan dolayı
ihtar vermelidir veya eğer kaleci bariz bir gol şansını engellediyse kaleciyi ihraç
etmelidir. Oyun, oyun durduğu anda topun bulunduğu yerden rakip takımın
kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
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• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve oyuncuya sportmenlik dışı
davranıştan dolayı ihtar vermelidir. Oyun, oyun durduğu anda top rakibin yarı
alanındaysa topun bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen takımın
yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
İki kalecide dâhil olmak üzere eğer bir oyuncu elleri dışında vücudunun bir
parçasıyla topa bir nesne yöneltirse:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı ve
oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar vermelidir. Oyun, oyun
durduğu anda top rakibin yarı alanındaysa topun bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali
işleyen takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve oyuncuya sportmenlik dışı
davranıştan dolayı ihtar vermelidir. Oyun, oyun durduğu anda top rakibin yarı
alanındaysa topun bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen takımın
yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir yedek oyuncu değişikliğini ihlal ederse fakat takımının fazladan bir
oyuncuyla oynamasına neden olmuyor ve topa bir nesne atıyorsa:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı ve yedek
oyuncuyu ikili (çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birincisi oyuncu değişiklik yöntemini
ihlal ederek oyun alanına girdiği için ve ikincisi sportmenlik dışı davranıştan
dolayı ya da eğer yedek oyuncu bariz bir gol şansını engellerse direk olarak
ihraç edilmelidir. Oyun, oyun durduğu anda topun bulunduğu yerden rakip
takımın kullanacağı bir serbest vuruşla (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) veya
top yedek oyuncunun takımının ceza alanındaysa bir penaltı vuruşuyla yeniden
başlar.
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler bir avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve yedek oyuncuyu ikili (çift) ihtardan ihraç
etmelidir. Birinci ihtar oyuncu değişiklik yöntemini ihlal ederek oyun alanına
girdiği için ve ikinci ihtar sportmenlik dışı davranıştan dolayı verilir.
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Oyun, ihlal meydana geldiği zaman top rakibin yarı alanındaysa topun
bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali
orta alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest
vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir yedek oyuncu, oyuncu değişikliği yöntemini ihlal eder fakat
takımının fazladan bir oyuncuyla oynamasına neden olmuyorsa ve elleri dışında
vücudunun bir parçasıyla topa bir nesne yöneltiyorsa:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı ve yedek
oyuncuyu iki (çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birincisi oyuncu değişiklik yöntemini
ihlal ederek oyun alanına girdiği için ve ikincisi sportmenlik dışı davranıştan
dolayı ya da eğer yedek oyuncu bariz bir gol şansını engellerse direk olarak ihraç
edilmelidir. Oyun, oyun durduğu anda topun bulunduğu yerden rakip takımın
kullanacağı bir serbest vuruşla (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar) veya
top yedek oyuncunun takımının ceza alanındaysa bir penaltı vuruşuyla yeniden
başlar.
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler bir avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve yedek oyuncuyu iki (çift) ihtardan ihraç
etmelidir. Birinci ihtar oyuncu değişiklik yöntemini ihlal ederek oyun alanına
girdiği için ve ikinci ihtar sportmenlik dışı davranıştan dolayı. Oyun, oyun
durduğu anda top rakibin yarı alanındaysa topun bulunduğu yerden veya
ihlal, ihlali işleyen takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest
vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir yedek oyuncu topa bir nesne fırlatır ve takımının fazladan bir
oyuncuyla oynamasına neden olursa:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı ve
her ikisi de sportmenlik dışı davranıştan olmak üzere yedek oyuncuyu iki
(çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birincisi hakemin izni olmadan oyun alanına
girdiği için ve ikincisi nesne fırlattığı için veya eğer yedek oyuncu bariz bir gol
şansını engellediyse direk ihraç etmelidir. Oyun, oyun durduğu anda top
rakibin yarı alanındaysa topun bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen
takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
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• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler avantaj uygulamıyorsa
oyunu durdurmalı ve her iki ihtarda sportmenlik dışı davranıştan olmak üzere
yedek oyuncuyu iki (çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birincisi hakemin izni olmadan
oyun alanına girdiği için ve ikincisi nesne fırlattığı için. Oyun, ihlal rakibin yarı
alanında gerçekleşmişse ihlalin meydana geldiği yerden veya ihlal, ihlali işleyen
takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
Eğer takımına fazladan bir oyuncuyla oynamasına neden olmayan bir yedek
oyuncu, elleri dışında vücudunun bir parçası ile topa bir nesne yöneltirse:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı ve
her ikisi de sportmenlik dışı davranıştan olmak üzere yedek oyuncuyu iki
(çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birincisi hakemin izni olmadan oyun alanına
girdiği için ve ikincisi nesne fırlattığı için veya eğer yedek oyuncu bariz bir gol
şansını engellediyse direk ihraç etmelidir. Oyun, ihlal meydana geldiği zaman
top rakibin yarı alanındaysa topun bulunduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen
takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan rakip takımın kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar.
(Bakınız Kural 13: Serbest vuruşlar)
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler avantaj uygulamıyorsa
oyunu durdurmalı ve her ikisinde sportmenlik dışı davranıştan olmak üzere yedek
oyuncuyu iki (çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birinci ihtar oyun alanına hakemin izni
olmadan girdiği için ikincisi nesne fırlattığı için. Oyun, ihlal meydana geldiği zaman
top rakibin yarı alanındaysa topun bulduğu yerden veya ihlal, ihlali işleyen
takımın yarı alanında gerçekleşmişse hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan rakip takım kullanacağı bir serbest vuruşla yeniden başlar. (Bakınız Kural
13: Serbest vuruşlar)
Eğer bir takım görevlisi veya ihraç edilen bir oyuncu vücudunun herhangi bir yeriyle
topa bir nesne yönlendirirse:
• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarparsa, hakemler oyunu durdurmalı
ve takım görevlisini veya ihraç edilen oyuncuyu teknik alan ve çevresinden
çıkarmalıdır. Bu durumda oyun, hakemlerin biri tarafından hayali orta alan
çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden
başlar ve üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardımcı olur.
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• Eğer top oyundayken ve nesne topa çarpmazsa, hakemler avantaj
uygulamıyorsa oyunu durdurmalı ve takım görevlisini veya ihraç edilen
oyuncuyu teknik alan ve çevresinden çıkarmalı. Oyun, bu durumda
hakemlerden biri tarafından hayali orta alan çizgisinin ortasındaki hayali
noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden başlar. Üçüncü hakem,
hakemin doğru pozisyonu belirlemesinde ona yardımcı olur.
Eğer top oyunda değilken ve bir oyuncu topa bir nesne fırlatırsa, hakemler
oyuncuya sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verir. Oyun Plaj Futbolu Oyun
Kuralları’na uygun olarak yeniden başlar.
Top sahada fakat oyunda değilken ve bir yedek oyuncu topa bir nesne fırlatırsa
takımının fazla oyuncu ile oynamasına neden olsun veya olmasın, hakemler yedek
oyuncuyu her ikisinde sportmenlik dışı davranıştan olmak üzere yedek oyuncuyu
iki (çift) ihtardan ihraç etmelidir. Birinci ihtar oyun alanına hakemin izni olmadan
girdiği için, ikincisi nesne fırlattığı için. Oyun; Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na uygun
olarak yeniden başlatılır.
Eğer top oyunda değilken ve bir takım görevlisi topa bir nesne fırlatırsa, hakemler takım
görevlisini teknik alan ve çevresinden çıkarır. Oyun; Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na
uygun olarak yeniden başlatılır.
Bir gole veya gol atma şansına engel olmak
Rakibin bariz gol şansını engellemek ile ilgili oyundan ihraç etmeyi gerektiren iki
ihlal vardır, ihlalin ceza alanı içinde meydana gelmesi gerekli değildir.
Rakibin el ile oynamasına veya faul yapmasına rağmen, bariz bir gol şansı
sırasında eğer hakem avantaj uygularsa ve gol direkt olarak atılırsa, oyuncu
oyundan ihraç edilemez fakat halen bir ihtar verilebilir.
Rakibin bir faul yapmasına rağmen, bariz bir gol şansı sırasında eğer hakem
avantaj uygularsa ve gol direkt olarak atılırsa, oyuncu oyundan faul nedeniyle
ihraç edilemez fakat halen bir ihtar verilebilir veya hareket kendi başına bir ihtar
veya ihraç gerektiriyorsa ihraç edilir.
Bir golü veya bariz bir gol şansını engellemekten dolayı bir oyuncuyu oyundan ihraç
etmek için karar verirken; hakemler aşağıdaki durumları göz önüne almalıdırlar:
• İşlenen ihlal ile kale arasındaki mesafe,
• Topun kontrolünü muhafaza etmek veya kazanmak ihtimali,
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• Oyunun yönü,
• Savunma oyuncularının konumu ve sayısı,
• Bir rakibin bariz gol şansını engelleyen ihlal, Kural 12 gereğince bir serbest vuruş
gerektiren bir ihlal olabilir.
• Eğer ihlal yedek oyuncu tarafından yapılmışsa, bu oyuncu her zaman ihraç
edilir.
Bir oyuncu, oyun yeniden başladıktan sonra direk gol olması mümkün olmayan bir
topu kasıtlı olarak elle engelleme girişiminde bulunursa, oyuncu ihraç edilmez ancak
oyuncu sportmenlik dışı davranışından dolayı ihtar alır. İhlali yapan oyuncunun
takımı bir serbest vuruş veya penaltı vuruşu ile cezalandırılır.
Eğer bir yedek oyuncu oyun alanın girer ve amacı bariz bir gol atma şansını
engellemekse, oyuncu gol önleme amacına ulaşsın veya ulaşmasın oyuncu ihraç
edilir.

KURAL 13 – Serbest vuruşlar

Yöntem
• Top vurulup hareket ettiğinde oyundadır.
• Serbest vuruş, bir ayak veya aynı anda iki ayak ile topu kaldırarak kullanılabilir.
• Rakibi şaşırtmak amacı ile serbest vuruşu kullanıyormuş gibi yapmak, plaj
futbolunun bir parçası olarak kabul edilebilir. Ancak, hakemin görüşüne göre,
eğer yanıltma sportmenlik dışı davranış olarak düşünülürse, oyuncuya ihtar
verilmelidir.
• Eğer bir oyuncu, serbest vuruşu doğru şekilde kullanırken, dikkatsiz veya
kontrolsüz bir şekilde olmadan veya aşırı kuvvet kullanmadan, topla ikinci
defa oynamak için kasti olarak topu bir rakibine çarptırırsa hakem oyunu
devam ettirmelidir.
• Eğer top kale direklerinden birine veya kale üst direğine çarptıktan sonra
patlarsa ve gol olmazsa, hakemler serbest vuruşu yeniden tekrar ettirmezler.
Hakemler oyunu durdurmalı ve oyun hakemlerden biri tarafından hayali orta
alan çizgisinin ortasındaki hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden
başlatılır ve üçüncü hakem doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardımcı olur.
• Rakibe karşı işlenmemiş bir ihlalden dolayı faul için hakemler yeniden serbest
vuruş yapılmasını emrediyorsa, yeni serbest vuruş herhangi bir oyuncu
tarafından yapılabilir. Başlangıçta serbest vuruş yapan kişi yeniden serbest
vuruş kullanmayabilir.
• Eğer bir serbest vuruşa izin vermek için oyun uzatılıyorsa ve top kale direkleri
ve kale üst direği arasındaki gol çizgisini geçmeden önce kale direklerinden
birine veya kale üst direğine veya kaleciye çarparsa, hakemler bir gol kararı
vermelidir.
• Eğer bir serbest vuruşa izin vermek için oyun uzatılıyorsa, hakemler savunma
kalecisinin bir yedek oyuncuyla yer değiştirmesine izin verir, buna rağmen
ikinci durum olarak hakemler oyuncu değişikliği yöntemini takip etmelidir.
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KURAL 13 – Serbest vuruşlar

İhlaller – düdük çaldıktan sonra ve top oyuna girmeden önce

Vuruşun sonucu

İhlaller

Gol

Hücum oyuncusu

Serbest vuruş
Kart yok

Savunma oyuncusu
Savunma oyuncusu ve
hücum oyuncusu

Gol değil

Yeniden başlatma yeri

Serbest vuruş
Kart yok

Oyun alanının ortasından
veya ihlalin meydana geldiği
yerden serbest vuruş

Gol
Kart yok

Serbest vuruş tekrar
İhtar

Serbest vuruş tekrar
Kart yok

Serbest vuruş tekrar
Kart yok

—

İhlaller – Düdük çaldıktan sonra ve top oyuna girdikten
sonra (top ile korner bayrakları arasındaki bölgede, top
kuma, kale direklerine, kale üst direğine veya kaleciye
temas etmeden önce topa dokunmak veya topla oynamak)

Vuruşun sonucu

İhlaller

Gol

Gol değil

Hücum oyuncusu

Serbest vuruş
Kart yok

Serbest vuruş
Kart yok

Savunma oyuncusu

Gol
Kart yok

Serbest vuruş
veya penaltı
Kart yok

Yeniden başlatma yeri

Serbest vuruş oyun alanının
ortasından veya ihlalin
gerçekleştiği yerden

İhlalin meydana geldiği
yerden serbest vuruş veya
penaltı ya da oyun alanının
ortasından serbest vuruş

KURAL 14 – Penaltı

Yöntem
• Penaltı vuruşu sırasında hız alırken rakipleri şaşırtmak için yanıltıcı hareketler yapmak
plaj futbolunun bir parçasıdır ve izin verilir. Ancak, oyuncu hız almayı bitirdiğinde,
topa vurur gibi yapmak, 14. kuralın çiğnenmesi ve sportmenliğe aykırı bir davranış
olarak değerlendirilmeli ve oyuncuya İhtar verilmelidir.
• Eğer top kale direklerinden birine veya üst kale direğine çarptıktan sonra patlar
ve gol olursa hakemler bir gol kararı verir.
• Eğer top kale direklerinden birine veya üst kale direğine çarptıktan sonra patlar
ve gol olmazsa, hakem penaltı vuruşunu tekrar ettirmez. Fakat oyunu durdurur
ve oyun hakemlerden biri tarafından hayali orta alan çizgisinin ortasındaki
hayali noktadan yapılacak bir hakem atışıyla yeniden başlatılır ve üçüncü
hakem doğru pozisyonu belirlemede hakeme yardımcı olur.
• Eğer penaltı vuruşu kullanan oyuncu, topu ileri doğru vurarak takım arkadaşının gol
atmasını sağlıyorsa; eğer, penaltı vuruşu için yöntem kural 14 koşullarına uyuyorsa
hakemler gole izin verir.
• Rakibe karşı işlenmemiş bir ihlalden dolayı faul için hakemler yeniden penaltı
vuruşu yapılmasını emrediyorsa, yeni penaltı vuruşu herhangi bir oyuncu
tarafından yapılabilir. Başlangıçta penaltı vuruşu yapan kişi yeniden penaltı
vuruşu kullanmayabilir.
• Eğer hakem işaret vermeden önce oyuncu penaltı vuruşunu kullanırsa, hakemler penaltı
vuruşunu tekrar ettirir ve oyuncuya ihtar verilir.
• Eğer bir penaltı vuruşuna izin vermek için oyun uzatılıyorsa ve top kale direkleri ve
kale üst direği arasındaki gol çizgisini geçmeden önce kale direklerinden birine
veya kale üst direğine veya kaleciye çarparsa, hakemler bir gol kararı vermelidir.
• Eğer bir penaltı vuruşuna izin vermek için oyun uzatılıyorsa, hakemler
savunma kalecisinin uygun bir yedek oyuncuyla yer değiştirmesine izin
verir, buna rağmen ikinci durum olarak hakemler oyuncu değişikliği yöntemini
takip etmelidir.
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KURAL 14 – Penaltı

Penaltı için hazırlık
Penaltı vuruşu yapılmadan önce hakem, aşağıdaki gereksinimleri teyit etmelidir:
• vuruşu yapan oyuncu belirlenecektir.
• top doğru şekilde hayali penaltı noktasına yerleştirilecektir.
• kaleci, kale direkleri arasında, kale çizgisi üzerinde ve yüzü vuruşu yapana
dönük olacaktır,
• vuruşu yapan oyuncunun takım arkadaşları ve geriye kalan (kaleci
hariç) rakipler:
– ceza alanının dışında,
– toptan 5m uzakta,
– topun arkasında,
– oyun alanında olacaktır.
İhlaller – düdük çaldıktan sonra ve top oyuna girmeden önce

Vuruşun sonucu

İhlaller

Gol

Gol değil

Disiplin
cezası

Yeniden
başlatma yeri

Hücum oyuncusu

Penaltı tekrarlanır

Serbest vuruş

—

Oyun alanının
ortasından veya
ihlalin gerçekleştiği
yerden

Oyuncu geriye
doğru vurursa

Serbest vuruş

Serbest vuruş

—

Hayali penaltı
noktası

Belirlenmiş oyuncu
dışında bir oyuncu
kullanırsa

Serbest vuruş

Serbest vuruş

Savunma oyuncusu

Gol

Penaltı tekrarlanır

—

Hayali penaltı
noktası (gol
değilse)

Penaltı tekrarlanır

Penaltı tekrarlanır

—

—

Her iki takım oyuncuları

İhtar

Hayali penaltı
noktası

KURAL 14 – Penaltı

Eğer bir hücum oyuncusu veya savunma oyuncusu top oyuna girmeden
önce rakibine ihlal yaparsa ama hakemlerden biri vuruş için izin vermişse,
hakemler vuruşun yapılmasına izin verir. Eğer vuruş gol olursa ve ihlal
savunma takımı tarafından yapılmışsa, hakemler bir gol kararı verir. Eğer
ihlal hücum eden takım tarafından yapılmışsa, hakemler penaltı vuruşunu
tekrar ettirir. Eğer vuruş sonrası bir gol olmamışsa ve ihlal savunma takımı
tarafından yapılmışsa, hakemler penaltı vuruşunu tekrar ettirir. Eğer ihlal penaltı
vuruşu yapan takım tarafından yapılmışsa, hakemler bir serbest vuruş ile takıma
yaptırım uygular. Eğer ihlal rakibin yarı sahasında gerçekleşmişse ihlalin meydana
geldiği yerden ya da takımının kendi yarı sahasında ise hayali orta alan çizgisinin
ortasındaki hayali noktadan bir serbest vuruşla oyun yeniden başlatılır. (bakınız
Kural 13 - Serbest vuruşlar) Eğer gerekli görülmesi halinde hakemler uygun bir
disiplin yaptırımı uygular.
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KURAL 15 – Taç

İhlaller
Rakip oyuncuların, taç atışının kullanıldığı noktaya 5m den daha yakın
olmamaları gerektiği hakemlere hatırlatılır. Gerektiği yerde, taç atışı yapılmadan
önce hakemler bu mesafe içinde bulunan oyuncuyu uyarır, eğer rakip takım
gerekli mesafe konusunda ısrar ederse ve eğer oyuncu daha sonra doğru
mesafeye gelmezse oyuncuya ihtar verir. Oyun taç atışı ile tekrar başlatılır
ve eğer dört saniye sayımı başlamışsa, yeniden başlar.
Eğer takım taç atışını çok çabuk kullanmak isterse ve sonuç olarak rakiplerin
gerekli mesafeyi almak için yeterli zamanı yoksa, eğer taç atışı kullanıldıktan
sonra rakipler topa temas eder veya topla oynarsa bile hakemler oyunun devam
etmesine izin verir.
Eğer bir oyuncu, taç atışını doğru kullanırken, dikkatsiz veya kontrolsüz bir şekilde
olmadan veya aşırı kuvvet kullanmadan topla ikinci defa oynamak amacıyla kasti
olarak topu rakibine vurur/çarptırırsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.
Eğer top, taç atışından direkt olarak rakibin kalesine girerse, hakem kale
vuruşuna hükmetmelidir. Eğer top, taç atışından direkt olarak kendi kalesine
girerse, hakem köşe vuruşu vermelidir.
Eğer top, taç atışından veya vuruşundan oyun alanına girmezse, hakemler
taç atışını veya vuruşunu rakip takıma verir.
Eğer bir kaleci oyun hareketinin bir parçası olarak kalesinin dışında olursa veya
kaleci ya da herhangi bir oyuncu sahanın dışında olursa, rakip takım taç atışını
hızlıca kullanabilir.
Eğer bir taç atışı doğru olarak kullanılmazsa, top doğrudan rakibe gitse bile,
hakemler avantaj uygulamamalıdır ama rakip takımdan bir oyuncuya taç atışını
kullandırır.

KURAL 16 – Kale atışı

İhlaller
Bir rakip oyuncu ceza alanına girerse yada top oyuna girmeden önce hala
ceza alanın içindeyse ve savunma takımının bir oyuncusu tarafından kendisine
bir faul yapılırsa kale vuruşu tekrar ettirilir. Savunma oyuncusuna ihtar verilir ya da
suçun durumuna göre ihraç edilir.
Eğer bir oyuncu, kale vuruşunu doğru kullanırken, dikkatsiz veya kontrolsüz bir şekilde
olmadan veya aşırı kuvvet kullanmadan kasti olarak topu ceza sahası dışında
duran bir rakibine çarptırırsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.
Kale vuruşu kullanıldığında kaleci topu kendi ceza sahasından bırakmazsa
hakemler kale vuruşunu tekrar ettirir. Kaleci kale vuruşunu yeniden kullanmaya
hazır olduğunda dört saniye sayımı kaldığı yerden devam eder.
Hakemlerin dört saniye sayımını başlatması için kalecinin topu ellerinde tutmasına
gerek yoktur. Ancak hakemler dört saniye sayımını başlattıklarını düdük ile işaret
etmelidir.
Kale vuruşunu doğru bir şekilde kullanan bir kaleci, top ceza sahasını terk ettikten sonra
başka bir oyuncu topa temas etmeden önce kendi ceza sahası dışındaki topa
bilerek eliyle dokunursa; hakemler rakip takıma vereceği bir serbest vuruşa
ek olarak kaleciye Plaj Futbolu Oyun Kuralları’na göre disiplin işlemi de yapabilir.
Eğer kaleci kale vuruşunu ayakla kullanırsa, hakemler kaleciyi topu elleriyle
kullanması için uyarır. Fakat dört saniye sayımı, kaleci oyun atışını tekrar
kullanmaya hazır olduğunda durduğu yerden devam eder.
Eğer bir kaleci oyunun bir parçası olarak kalesinin dışında olursa veya herhangi bir
oyuncu sahanın dışında olursa; rakip kaleci, kale atışını hızlıca kullanabilir.
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KURAL 16 – Kale atışı

Kaleci kale vuruşunu kullandığında ve top, ilk ceza sahasını terk etmeden
kendi gol çizgisini veya taç çizgisini geçerse, hakemler kale vuruşunu tekrarlatır
ve kaleci kale vuruşunu tekrar kullanmaya hazır olduğunda dört saniye sayımı
kaldığı yerden devam eder.
Kale vuruşu kullanıldığında top, ceza sahasını terk etmeden ceza sahası içindeki
hakemlerden birine çarpar ve oyuna girerse, oyun devam eder.

KURAL 17 – Köşe vuruşu

İhlaller
Top oyuna girene kadar, sahadaki işaretleri yardım için kullanarak, rakiplerin hayali
köşe yayından en az 5m mesafede bulunmaları gerektiği hakemlere hatırlatılır.
Gerektiğinde hakem, köşe vuruşu kullanılmadan önce bu mesafe içinde bulunan
oyuncuları uyarmalıdır ve eğer doğru mesafeye çekilmezlerse oyuncuya ihtar
vermelidir.
Köşe vuruşunu doğru bir şekilde kullanırken, eğer bir oyuncu dikkatsiz veya
kontrolsüz şekilde olmadan veya aşırı kuvvet kullanmadan topla ikinci defa
oynamak için kasıtlı olarak topu bir rakibine çarptırırsa, hakem oyunu devam
ettirmelidir.
Top, hayali köşe yayının içine yerleştirilecek ve vurulduğunda oyunda olacaktır.
Böylece oyunda olması için topun hayali köşe yayını terk etmesi gerekmez.
Eğer bir kaleci oyun hareketinin bir parçası olarak ya da herhangi bir oyuncu sahanın
dışında olursa; rakip takım, köşe vuruşunu doğru kullandıkları sürece hızlıca
kullanabilir.
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Rövanşlı maçlar da dahil bir maçın galibini belirleme yöntemleri

Hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar
Yöntem
• Penaltı noktasından yapılan vuruşlar maçın parçası değildir.
• Penaltı vuruşlarının yapıldığı hayali penaltı noktası, ancak kale ve zeminin
kullanılamaz hale geldiği durumlarda ya da güvenlik nedenleriyle değiştirilebilir.
• Tüm uygun oyuncular, hayali penaltı noktasından birer vuruş yaptıktan sonra, birinci
turdaki sırayı takip etmek zorunda değildir.
• Her takım, hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşları yapmak için oyuncuları
ve yedek oyuncuları seçmede sorumludur ve hangileri vuruşu kullanacaksa,
vuruşlardan önce üçüncü hakeme bilgi vermelidirler.
• Kaleci hariç, hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar başladığında, eğer
hiç yedek oyuncu yoksa sakatlanan oyuncu uygun olmayan bir oyuncuyla
yer değiştiremez.
• Hayali penaltı noktasından yapılan vuruş esnasında kaleci oyundan ihraç edilmiş ise,
uygun bir oyuncu ile yer değiştirebilir fakat hayali penaltı noktasından yapılan
atışlarda orda bulunmayan başka bir kaleciyle yer değiştiremez.
• Bir oyuncu veya yedek oyuncuya hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar
sırasında ihtar verilebilir veya oyundan ihraç edilebilir.
• oyuncular normal oyun süresinde ya da uzatma süresinde ihtar alırsa, ve
hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında ikinci ihtarı alırsa, ikinci
ihtarı aldığından dolayı ihraç edilmelidir.
• Bir takım, hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar esnasında, üç ten
az oyuncuya düşerse hakemler hayali penaltı noktasından yapılan seri
atışlara devam eder.

Rövanşlı maçlar da dahil bir maçın galibini belirleme yöntemleri
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• Hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında, eğer bir oyuncu sakatlanır
veya sahadan ihraç edilir ve takımındaki oyuncu sayısı eksilirse, hakem diğer takım
için vuruş kullanan oyuncu sayısını eksiltmemelidir.
• Hayali penaltı noktasından yapılan vuruşların sadece başlangıcında her takımdan eşit sayıda
oyuncuya gerek vardır.
• Top kale direkleri ve kale üst direği arasındaki gol çizgisini geçmeden önce kale
direklerinden birine veya kale üst direğine veya kaleciye çarparsa, hakemler bir gol
kararı verir.
• Eğer top kale direklerinden birine veya kale üst direğine çarptıktan sonra patlar veya
kusurlu hale gelirse ve gol olursa, hakemler bir gol kararı verir.
• Eğer top kale direklerinden birine veya kale üst direğine çarptıktan sonra patlar veya kusurlu
hale gelirse ve gol olmazsa, hakemler penaltı vuruşunu tekrarlatmaz ve penaltı vuruşunun
kullanılmış olduğunu varsayar.
• Müsabaka kuralları gereği maçın galibini belirlemek için ya da rövanşlı maçlarda takımlar
hayali penaltı noktasından yapılan vuruşları kullanmayı reddederse, hakemler durumu
ilgili kuruluşlara rapor eder.
• Eğer, hayali penaltı noktasından yapılacak vuruşlar başlamadan önce, bir ya da daha
fazla uygun oyuncu sahayı terk eder ya da hayali penaltı noktasından yapılan vuruşlar
başladığında oyuncu sakat değilse ve vuruşları kullanmayı reddederse, hakemler hayali
penaltı noktasından yapılan vuruşlara devam etmez ve durumu ilgili kuruluşa rapor eder.
• Hayali penaltı noktasında yapılan vuruşlar esnasında, hakemler sahada
iletişim araçlarının kullanılmasına izin vermemelidir. Eğer yarışma kuralları
kamera kullanılmasına izin verirse, sahanın kenarına, yedek kulübesinin
karşısına, hayali orta saha çizgi seviyesine ve taç çizgisinden 2m den
daha yakın olmayacak şekilde bırakılabilir.
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