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Sayın Öğretmenlerimiz,  

 

2013-2014 DANONE Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği’ nin gerçekleşmesindeki katkılarınız için 

sizlere ve okulunuza teşekkür ederiz. 

 

Türkiye Birinciliği 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya – Emirhan Spor Kompleksi’ nde   

yapılacaktır. ( Çim saha ). ( İletişim ve ulaşım bilgileri son sayfada belirtilmiştir. ) 

 

Takımların konaklama organizasyonu, Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü tarafından 

yapılacaktır. Konaklama otelleri Grand Şeker Hotel, Narcia Resort Hotel, Seher Sun Place Resort 

Hotel, Seher Sun Beach Hotel ve Xanthe Resort Hotel’dir. Tüm otellerimiz Antalya, Side 

bölgesindedir. Türkiye Birinciliğine katılacak 96 takım alfabetik sıra ile belirlenerek farklı otellere 

dağıtılmıştır (Bu bilgi son sayfada yer almaktadır).  

 

Takımların ulaşım ücretleri S.G.M. tarafından karşılanacaktır.  
 

Oteller ve oyun sahaları arası ortalama 3,5 km’dir. Araçla gidilmesi gerekmektedir. Otel –saha - 

otel ulaşımları takımlara aittir. S.G.M.’nin karşılayacağı ulaşım ücreti, illerinden –Antalya  

gidiş dönüş olarak kabul edilir. Antalya’da yapılacak olan lokal ulaşım takımlara aittir. 
 

Konaklama ile ilgili olarak Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü’ne 0212 227 44 54 nolu telefon 

ve  ( Ercan Kaya : 0542 595 10 11 – Berna Arabacı : 0542 291 10 12 ) mobil telefonlarından 

ulaşabilirsiniz. 

E - mail: ercan.kaya@won.com.tr  -  berna.arabaci@won.com.tr  

 

Tüm takımların Antalya Side’de bulunan otellerine 14 Nisan 2013 günü öğlen saat 13:00’e kadar giriş 

yapması gerekmektedir. Otel  konaklaması öğle  yemeği ile başlayacaktır. Kupa Koordinatörlüğü, 

belirlenen gün ve kişi (12 Çocuk, 1 takım sorumlusu, 1 antrenör ve 1 şoför ) dışında otelde kalmak 

isteyen takımların ve kişilerin konaklamalarından sorumlu değildir. Takımlar varsa bu taleplerini 

yukarıda iletişim bilgileri verilen Ercan Kaya ve Berna Arabacı’ ya iletebilir. 

  

15 Nisan tarihinde 96 takım arasında, 4’er takımdan oluşan, toplamda 24 Grup ile grup müsabakaları 

oynanacaktır. 4’er takımdan oluşan gruplarda, her takım grubundaki diğer 3 takım ile 15 Nisan günü 2 

müsabaka ve 16 Nisan sabah seansında 1 müsabaka yaparak grup maçlarını tamamlayacaktır. Her 

takım 15-16 Nisan günlerinde 3’er maç yaptıktan sonra kendi grubunda birinci olan ve en yüksek 

puana sahip en iyi ikinci 8 takım, yani toplamda 32 takım bir üst tura çıkmaya hak kazanacaktır. 15 ve 

16 Nisan tarihinde yapılan grup müsabakalarında elenen 64 takım, 16 Nisan tarihinde 16:00’dan önce 

otelden ayrılacaktır. 

 

Bir üst tura çıkma hakkı kazanan 32 takım, 16 Nisan günü öğle arasında Tertip Komitesi’nin çekeceği 

kura ile eşleşerek eleme usulü birer maç yapacaktır. Bu 32 takım, 16 Nisan günü de otelde 

konaklayacaklardır.  

 

16 Nisan öğleden sonra seansında oynanan müsabakalar sonucu, bir üst tura çıkma hakkı kazanan 16 

takım, 17 Nisan sabahında  kura ile tekrar eşleştirilerek 17 Nisan sabah seansında karşılaşacaklardır. 

Kazanan 8 takım ise, müsabakalarını 17 Nisan öğleden sonrasında oynamak üzere çeyrek finale adını 

yazdıracaktır.  Öğleden sonra seasında ise çeyrek final karşılaşmaları gerçekleşecektir. 17 Nisan günü, 

adını yarı finale yazdıran 4 takım haricindeki tüm takımlar 16:00’dan önce otelden ayrılacaklardır.  

 

18 Nisan günü ise yarı final ve 3. ve 4.cülük ile final müsabakası, sonrasında ise ödül töreni 

gerçekleştirilecek ve geriye kalan 4 takım da 18 Nisan günü otelden ayrılacaktır.  

 

12 sporcu, 2 idareci ve 1 şoför dışında otelde konaklamalar ekstra ücrete girecektir. Takım dışında 

gelerek otelde kalmak isteyen veli ve okul yöneticisi ekstra olarak kabul edilir.  

 

Extra konaklamalar için Danone Uluslar Kupası organizasyonu indirimli konaklama fiyatından 

faydalanibilirsiniz. 2 kişilik odada 2 kişi kalmak istenirse, günlük her şey dahil konaklama kişi başı 

KDV dahil 90 TL olacaktır. . Takımlar varsa bu taleplerini yukarıda iletişim bilgileri verilen Ercan 

Kaya ve Berna Arabacı’ ya iletebilir. 

 

mailto:ercan.kaya@won.com.tr
mailto:berna.arabaci@won.com.tr


12 sporcu, 2 idareci ve 1 şoför için otel rezervasyonu Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü’nce 

yapılacak ve bu kişilerin ücretleri Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü tarafından otele 

ödenecektir. 

 

Otelde öğrenciler 3’erli ve 4’erli odalarda, antrenör ve idareciler 2’şerli odada konaklayacaktır. 

Takımların şoförleri ise diğer takımların şoförleri ile birlikte 3’erli odada konaklayacaktır.  

 

Takımların kendi ücretlerini karşılamak kaydıyla 1 veya 2 gün önceden gelmek istemeleri durumunda 

Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü ile görüşmeleri gerekmektedir.   

 

Takımlar, otelde konaklama ve yemek hizmetlerinden faydalanacaktır. Bunun dışında yapılan ekstra 

harcamalar takımlar tarafından karşılanacaktır. Minibar harcamaları, otel telefonu ile yapılan 

görüşmeler ve oda servisi gibi, her şey dahil sisteminin dışında kalan tüm ekstra harcamaların takımlar 

tarafından ödenmesi gerekmektedir.  

 

Odalara verilecek her türlü zarar takımlar tarafından ödenecektir. Sporcuların özellikle odalarda yer 

alabilecek televizyon ve telefon gibi cihazları doğru kullanmaları doğrultusunda uyarılmasını takım 

sorumlularımızdan rica ederiz.  

 

14 Nisan 2014 günü sadece takım sorumlularının ve çalıştırıcıların katılacağı teknik toplantı saat 

20:00’da Sensimar Resort Hotel’de yer alan toplantı salonunda yapılacaktır. 96 takım 

sorumlusu ve çalıştırıcı teknik toplantıda bulunmak zorundadır. 

 

 

Fiziki Gözlem Uygulaması Akış Programı 

 

14 Nisan 2014 günü saat 14.00’dan itibaren otel içerisinde belirtilen salonlarda tertip komitesi 

tarafından fiziki gözlem uygulaması yapılacaktır. Takımların Fiziki Gözlem Uygulaması başlangıç 

saatlerinden önce otelde olacak şekilde planlamalarını yapmaları ve belirtilen saatleri geçirmeden 

otelde hazır bulunmaları önemle rica edilmektedir.  

 

Küçükler kategorisinde (erkek) düzenlenen yarışmalarda yer alan sporcu öğrencilerden bazılarının 

yaşlarının fiziki görünüm olarak Nüfus Hüviyet Cüzdanlarında yazılı olandan daha büyük olduğu 

gözlenmektedir.  

 

Hastane Doğum Raporu: Yaşıtlarından farklı olarak Fiziki üstünlük gösteren  sporcular için, 

öncelikle, hastane doğumlu sporcuların durumlarını belgelemek için  velisi tarafından sporcunun  

nüfus cüzdanın da doğum yeri olarak yazılan  ilin-ilçede bulunan doğduğu hastaneye, dilekçe ile 

başvurularak (Dilekçede sporcunun adı soyadı, TC kimlik numarası  yazılmalıdır. ) alınacak olan 

resmi belgenin başhekim imzalı ve hastane mühürlü olması zorunludur. 

 

Yukarıda belirtilen şekilde, doğum raporunun tertip komitelerine sunan sporculardan, el bileği 

grafisinden belirlenen kemik testi raporu istenmeyecektir.  

 

El Bileği Grafisi: Hastahane doğum raporu olmaması durumunda, sporcunun biyolojik yaşının tespiti 

için devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak olan, el bileği grafisi ile belirlenen kemik testi raporu 

istenecektir. Raporda belirlenen yaş aralığı üst yaş sınırı olarak kabul edilir.( 11-13 yaş aralığı 

ifadesinde yaş 13 yaş olarak kabul edilir. ) El bileği grafisinden belirlenen kemik testi raporunun resmi 

belge olarak kabul edilmesi için raporda sporcunun son 3 ayda çekilen resmi (Fotokopi kabul 

edilmez.), TC kimlik numarasının yazılması ve raporu veren hastanenin tarih ve sayı numarasının 

yazılması gerekmektedir. Raporun, başhekim imzalı ve mühürlü (Mühürün net olarak okunması 

gereklidir.) olması zorunludur. Yukarıda tanımı yapılmış belge dışında başka bir belge kabul 

edilmeyecektir. 

 

Tertip komiteleri tarafından istenilen belgeleri sunulmaması durumunda fiziki üstünlük 

yaratacağına kanaat getirdiği sporcuların oynatılmasına izin vermeyecektir. Bu bakımdan  fiziki 

olarak en küçük tereddüt yaratabilecek çocuklar için  istenilen belgeleri temin etmeniz 

gerekmektedir. 

 

Bir sporcunun il birinciliklerinde oynaması, aynı sporcunun  Türkiye birinciliğinde 

oynayabileceği anlamına gelmez.  

 



Tertip komitesinin kararları kesindir, herhangi bir makama itiraz ve şikâyette 

bulunulmayacaktır. 

 

Tertip Komitesi tarafından yapılacak Fiziki Gözlem Uygulama Programı 

 

S.G.M – M.E.B. Protokol ve Talimatlarında yayınlanmış olan (Y.T. 08 / 12 / 2010) Evrak No: STR 

3310 kodlu Küçükler Futbol Açıklamalar Belgesinde yer alan bilgiler doğrultusunda fiziki gözlem 

uygulaması aşağıdaki sıraya göre yapılacaktır.  

 

Takımlar sırayla içeri alınacakladır. Takım sorumluları ve antrenörleri içeri alınmayacaklardır. 

 

1. Grup 

Yer: Grand Şeker Hotel 

Saat: 14:00 

Katılacak İl Takımları:  Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara1, Ankar2, 

Antalya1, Antalya2, Antalya3, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, 

Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa1, Bursa2, Bursa3, Bursa4, Çanakkale, Çankırı, Çorum 

 

2. Grup 

Yer: Narcia Resort Hotel  

Saat: 15:30 

Katılacak İl Takımları: Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, 

Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul1, İstanbul2, İstanbul3, 

İstanbul4, İzmir KKTC, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu 

 

3. Grup 

Yer: Seher Sun Palace Hotel 

Saat: 16:30 

Katılacak İl Takımları: Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli1, Kocaeli2, 

Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin 

 

4. Grup 

Yer: Seher Beach Hotel 

Saat: 17:15 

Katılacak İl Takımları: Mersin, Muğla1, Muğla2, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, 

Skarya1, Sakarya2, Sakarya3, Samsun1, Samsun2, Siirt, Sinop 

 

5. Grup 

Yer: Xanthe Resort Hotel 

Saat: 18:00 

Katılacak İl Takımları: Sivas, Ş. Urfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, 

Yalova, Yozgat, Zonguldak 

 

 

Fiziki gözlem sonucunda, turnuvada oynamasında herhangi bir sorun bulunmayan sporcuların 

kollarına bileklik takılacaktır. Bileklikler takımlar turnuvada oynadıkları müddetçe sporcuların 

kollarında kalacaktır.  

  

Organizasyon Komitesine Verilmesi Gereken Belgeler 

 

Otelde yer alan organizasyon komitesi masalarına S.G.M. ve M.E.B  tarafından belirlenen spor 

müsabakalarında istenen belgelerin verilmesi rica olunur. Gerekli belgelerle ilgili olarak organizasyon 

komitesi ile görüşmeniz rica olunur.  

  

 Valilik / Kaymakamlık Onayları 

 Sporcu Lisansları 

 Sporcu Nüfus Cüzdanları 

 Takım listeleri 

 Etik Tüzük ( Takım sorumlusu ve antrenör tarafından imzalı olması gerekmektedir.) ETİK 

TÜZÜK KATILAN OKULLARA TEKRAR GÖNDERİLECEKTİR. 



 Fiziki üstünlük uygulaması için gerekli olan el grafisi / hastane doğum raporları. (Sadece 

fiziksel olarak üstün görünen sporcular için istenmektedir. )  

 Sporcuların her biri için imzalı Görüntü Hakları Formu  (Her çocuğun anne ve babası veya 

vasilerinin imzaları gerekmektedir.) 

 

Forma 

 

Forma dağıtımı yapılmayacaktır. TÜM OYUNCULAR  TEKMELİK TAKMAK ZORUNDADIR. 

TEKMELİKSİZ OYUNCULARIN MÜSABAKALARDA OYNATILMASINA İZİN 

VERİLMEYECEKTİR. 

 

Her takım formalarını kendileri getirecektir. Mümkün ise farklı renkte 2 takım forma getirmeniz 

önerilmektedir.  

 

Müsabaka saatinde sahada olmayan takım hükmen mağlup sayılacaktır.  

 

Eleme maçlarının berabere bitmesi durumunda takımlar penaltı bölgesine gideceklerdir. Penaltı 

bölgesine sadece sahada son kalan oyuncular ve takım çalıştırıcı girebilecektir. Sahada oynamayan 

oyuncunun penaltı kullanması durumunda oyuncunun dahil olduğu takım penaltı avantajını kaybeder. 

Takım sorumluları penaltı atışı yapacak oyuncuların sıralama listesini müsabaka direktörüne 

verecektir. Grup müsabakalarında maçlar berabere bitebilir. 

 

Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği Statüsü 

 

Katılım  

 

Kura çekimi sonucu gruplarında oynadıkları mücadeleler sonucunda, ilk sırayı alan 24 takım ile en iyi 

ikinci olan sekiz takım Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği için ön eleme müsabakasına katılmaya 

hak kazanırlar.   

 

Ön Eleme Maçları:  

 

16 Nisan günü öğleninde 32 takım kura çekimi ile eşleşerek tek maç eleme düzeni ile ön eleme 

mücadelelerini yapacaktır. Kura çekimi iki torbada yapılacaktır. Torbaların birinde en iyi ikinciler ve 

en iyi ikincilerin çıktıkları grup birincileri yer alacaktır. Grubundan en iyi ikinci çıkmamış 16 grup 

birincisi de diğer torbada yer alacaktır.  

 

En İyi 8, İkinci takım Takım Nasıl Seçilecek ?  
 

- Puan: Grup müsabakalarında oynadığı müsabakalarda en yüksek puanı alan 8  takım 

1.eleme maçlarına çıkabilecek. Puan eşitliği olan takımlarda; 

- En çok gol atan takım: Grup müsabakalarında oynadığı müsabakalarda en çok gol atan 

takım / takımlar öncelik kazanacaktır. Atılan gol sayısında eşitlik olması durumunda; 

- Gol averajı; Attığı gol ile yediği gol arasında en az fark olan takım / takımlar, eleme 

mücadelesine katılmaya hak kazanacaktır.  

- Yaş Küçüklüğü: Attığı gol ve gol averajının eşit olması durumunda doğum ayları ve 

günleri tertip komitesi tarafından incelenecek ve daha küçük olan takım eleme 

mücadelelerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu hesaplama aşağıdaki gibi yapılacaktır.  

- Saygı: Bütün bu durumlarda eşitlik olması durumunda müsabakalarda gösterilen 

sarı/kırmızı kartlar, takımların organizasyon görevlilerine, tertip komitesine ve hakemlere 

karşı tavır ve tutumları incelenerek tertip kurulu tarafından öncelik kazanacak takım 

belirlenecektir.   

 

Lisans İşlemleri  

 

Takımlar otelde kurulan masalar da görevlilere  gerekli evrakları bir dosya içinde   teslim 

edileceklerdir. Fiziki üstünlük gösteren oyuncuların evraklarını, Tertip Komitesi tarafından yapılacak 

fiziki gözlem uygulamasında  sporcuların elinde olması gerekmektedir. 

 

Oyun Kuralları  

 



G.S.B.-M.E.B.-Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği, Türkiye’nin farklı coğrafyasından katılan 96 

takımımızdaki sporcularımıza futbol oyununun keyfini yaşatırken, fair play ruhunu aşılamayı, zaferlerin tadını 

beraber çıkarmayı, takım ruhunu, kaybedince alkışlamayı, saygı ve paylaşımı öğretmeyi hedeflemektedir. 

Çocuklarımız organizasyonumuzda, futbolun teknik kurallarını ve fair play değerlerini organizasyon ruhu 

içerisinde öğrenirler.  

 
Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene Fair-Play'e daha fazla önem verilecek ve 

takımların otelde ve özellikle sahadaki davranışları Tertip Komitesi tarafından 

izlenecektir. Fair Play kapsamında takımlarımıza 2 ödül verilecektir. 15 ve 16 Nisan 

günlerinde gerçekleştirilecek grup müsabakalrı sonrasında, fair play kapsamında en 

iyi davranışları sergileyen takım Adidas eşofman takımı ile ödüllendirilecektir. 15 ve 

16 Nisan günü elenerek Türkiye Birinciliği'nden ayrılan takımların dışında 

turnuvaya devam eden takımların fair play davranışları turnuva sonuna kadar 

izlenmeye devam edecek ve kalan takımlar arasında en iyi fair play davranışları 

sergileyen takım kupa ve madalya ile ödüllendirilecektir.  

 
Her şeyden önce Fair Play'in kazanmasını istediğimiz Türkiye Birinciliği 

organizasyonumuz kapsamında bu konuya göstereceğiniz özen için şimdiden teşekkür ederiz. 

 

OYUN SAHASI ÖLÇÜLERİ: 

     

Nizami futbol sahasının yarısında oynanmaktadır. Türkiye birinciliğinde futbol sahaları  60–68 metre 

uzunluğunda 40–44 metre genişliğinde, doğal çim sahalarda düzenlenecektir.  

 

KALE ÖLÇÜSÜ:  

 

2x5 metre olacaktır. Kalelerde file bulunacaktır. 

 

OYUNCU SAYISI 

 

Türkiye birinciliği mücadelelerinde her takım 12 erkek sporcudan oluşacaktır. Takımlar; sahada 7 

sporcu 1 kaleciden oluşacaktır. Diğer 4 sporcu yedek, ( Bunlardan birisi kalecidir. ) olacaktır. 3 

oyuncusu Kırmızı kart gören takım hükmen mağlup sayılır. Hükmen mağlup sayılan takımların 

puanlaması, Türkiye Futbol Federasyonu müsabaka kurallarına göre yapılacaktır.  

 

Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği yarışmalarına katılacak olan okul takımları 12 erkek sporcu 

öğrenciden oluşacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıştırıcı bulunacaktır.  Takım yöneticileri yarışmalardan 

önce yapılacak olan teknik ve idari toplantıda kendilerinden istenilen 12 kişilik isim listesini 

düzenleyerek, imzaladıktan sonra tertip komitesine vereceklerdir. Bu listede belirtilen isimler dışında 

başka sporcular müsabakalarda oynayamazlar.  

 

Tertip komitesi tarafından Fiziksel Uygunluk gözleminde herhangi bir üstünlüğü görülmeyen ve 

evrakları tam olan sporcuların sağ kollarına, bileklik takılacaktır. Bu bileklikler takımlar turnuvada 

mücadele ettiği müddetçe çıkartılmayacaktır. Bilekliklerin kopması durumunda takım sorumluları 

tertip komitesine başvurarak yeniden bileklik alabilirler.  

 

Takım listelere Tertip komitesine, teknik toplantı esnasında teslim edilecek ve sonrasında 

değiştirilmeyecektir.  

 

OYUNCU DEĞİŞTİRME    

 

Türkiye Birinciliği müsabakalarında bir takım müsabaka süresince yedek oyuncularının tamamını 

değiştirebilecektir. Oyuncu değiştirmeler, oyuncu değiştirme kurallarına uygun olarak, hakem 

kontrolünde yapılacaktır. Antrenör tarafından oyundan alınan oyuncu tekrar oyuna giremeyecektir. 

 

TOP CİNSİ 

 

4 numara futbol topu kullanılacaktır. 

 

 

 



HAKEM     

 

Küçükler futbol müsabakaları 1 (bir)  Türkiye Futbol Federasyonu Hakemi tarafından yönetilecektir. 

 

OFSAYT 

 

Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanmayacaktır. 

 

SERBEST ATIŞ 

 

Bütün serbest atışlarda rakip oyuncu ve oyuncular toptan en az  6 metre uzakta duracaklardır. 

 

KALECİNİN TOPU KULLANMASI, AUT ATIŞI VE GERİ PAS; 

 

Aut atışı penaltı noktasının sağından veya solundan yapılacaktır. Kaleci ayakla degaj yapabilecektir.  

 

GERİ PAS 

 

Kaleciye geri pas yapılmayacaktır. Futbol Federasyonunca müsabakalarda uygulanan geri pas ile ilgili 

kurallar geçerli olacaktır. 

 

PENALTI 

 

Eleme müsabakalarının berabere bitmesi durumunda her iki takım 1’er puan alır ve ardından penaltı 

atışları yaptırılır. Penaltı atışlarını kazanan takım sıralamada aynı puanda olunması durumunda üstte 

yer alır. Penaltı atışlarından sonuç alınıncaya kadar devam edilir. 

 

Penaltı bölgesine sahada son kalan sporcular ve takım çalıştırıcısı girebilecektir.  

 

Sahada son kalan oyuncuların haricinde yedek oyunculardan birinin penaltı kullandığının anlaşılması 

durumunda bu uygulamayı gerçekleştirmiş takım, penaltı uygulamasında kaybetmiş sayılacaktır.  

 

Takım sorumluları, penaltı atışı yapacak oyuncuların sıralama listesini yazarak müsabaka direktörüne 

verecektir.   

 

KART CEZALARI 

 

Türkiye Birinciliği yarışmalarında Türkiye Futbol Federasyonunca müsabakalarda uygulanan sarı ve 

kırmızı kart uygulaması geçerli olacaktır.  

 

DİĞER AÇIKLAMALAR 

 

Müsabaka hakemi, kurallara göre maçları yönetecektir. Tehdit edici değil, eğitici olacaktır. Sporcunun 

özgürce hareket etmesine yardımcı olacaktır.  

 

Müsabaka hakemi, çocuklara  olumsuz davranan  Öğretmeni-Çalıştırıcı-Takım sorumlusunu  ilk 

ikazdan sonra  olumsuz davranışlarının devamında saha dışına çıkartacaktır.  

  

Müsabaka süresince, mutlaka sağlık personeli (Doktor, Hemşire, Sağlık Memuru) bulunacaktır. 

  

Sahaya Girebilecek Kişiler  
 

Danone Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği müsabakalarında sahaya, Valilik/ Kaymakamlık Olurunda 

ismi gecen Takım Sorumlusu ve Antrenör ile 12 sporcu girebilecektir.  

 

Fiziksel üstünlük kontrolü sonucunda, grup ve Türkiye Birinciliklerinde oynamamasına karar 

verilen sporcular sahaya giremeyeceklerdir. Öğretmenlerimizden bu konuda organizasyon 

ekibine ve Tertip Komitesine yardımcı olmalarını beklenmektedir.  

 

İtirazlar  
 

Takımlar itirazlarını Tertip Komitesine yapabilirler. Tertip komitesinin vermiş olduğu karar kesindir.  



 

Futbolcuların Uygunluğu  
 

Danone  Küçükler Futbol Türkiye Birinciliği’nde 2002-2003 doğumlu sporcular mücadele edecektir.  

 

Müsabaka Sistemi  

 

İl birincilikleri, grup ve Türkiye Birinciliği’nde müsabakalar 2x15’şer dakikalık 2 devre halinde 

oynanacaktır. Devre arası dinlenme süresi 5 dakikadır.  

 

Takımların müsabakalar başlamadan 25 dakika önce takım listelerini teslim etmeleri ve lisans kontrolü 

için hazır olmaları gerekmektedir. 

 

Müsabakası olan takımlar devre arasında lisans kontrolü ve ısınmaları için önceki müsabakanın 

devre arasında sahaya alınacaklardır. 

 

Puan Sistemi 

 

Türkiye Birinciliği yarışmalarında yer alan grup ve tek maç eleme usulüne göre yapılacak olan 

müsabakaların normal süresi beraberlikle sonuçlandığı takdirde uzatma yapılmayacak doğrudan 3’er 

penaltı atışlarına geçilecektir. Eleme müsabakaları dışında puan usulü statüsünde oynanan 

müsabakaların berabere bitmesi durumunda her iki takım 1’er puan alır. Penaltı atışları yaptırılır. 

Penaltı atışlarını kazanan takım, iki takımın sıralamada aynı puanda olması durumunda üstte yer alır.  

Penaltı atışlarından sonuç alınıncaya kadar devam edilir. Penaltı atışlarını; müsabaka sonunda sahada 

oynayan oyuncular kullanacaktır. 

 

Grup müsabakaları sonucunda puanları eşit olan takım sayısı 2’den fazla ise aşağıdaki kriterler 

uygulanır: 

 

 

Tek devreli lig usulüne göre yapılan futbol müsabakalarında 2 (iki) takımın puanlarının eşitliği 

durumunda; 

a.       Öncelikle kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne bakılır, 

b.      Kendi aralarında yaptıkları müsabakalarda puan eşitliği var ise (müsabaka beraberlikle 

sonuçlanmış ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra atılan penaltı atışları sonucunda, üstün 

olan takım, sıralamada üstte yer alır. 

3 (üç) ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda;  

a.       Öncelikle puan eşitliği olan takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki puan 

üstünlüğüne bakılır. 

b.    Kendi aralarında yaptıkları müsabakada puan eşitliği var ise (müsabaka beraberlik ile sonuçlanmış 

ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra yapılan penaltı atışları sonucunda üstün olan takım, 

sıralamada üstte yer alır. 

c.     Eşitlik devam ediyor ise kendi aralarında yaptıkları müsabakaların gol averajına bakılır. 

d.     Gol averajında da eşitlik devam ediyor ise hükmen yenilgisi olmayan takım üstte yer alır, 

e.     Yine eşitlik devam ediyor ise genel puantajdaki gol averajına bakılır, Gol averajı bir takımın 

attığı golden, yediği golün çıkarılmasından doğan farktır.  Takımlar arasında gol averajı eşit ise daha 

fazla gol atan takım üstte yer alır. 

f.        Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise takımlarda yer alan sporcu, 

idareci ve takım sorumlusunun aldıkları sarı-kırmızı kartlar sonucunda hangi takımın kart puanı daha 

az ise o takım sırlamada üste yer alır (sarı kart 1 puan, kırmızı kart 2 puan, idareci ve takım 

sorumlusunun hakem tarafından oyun sahası dışına (kırmızı kart) çıkarılması 3 puan olarak 

değerlendirilecektir. 

g.       Yukarıdaki bütün ihtimallere rağmen eşitlik devam ediyor ise, takımlar kura ile derecelendirilir, 

takımların isimleri kâğıda yazılarak kapatılır, bir cam kavanoz içine konularak, yarışma tertip komitesi 

başkanı tarafından kura çekilir. 

 

Önemli Uyarılar 

 

Takımlarımızın otele giriş öncesinde otelde konaklayacak kafilede yer alan kişilerin Nüfus Cüzdanı 

fotokopilerini hazırlamaları ve otele geldiklerinde resepsiyon görevlilerine teslim etmeleri 

gerekmektedir.  



Tüm müsabakalar sonucunda şampiyon olan takım yurtdışında düzenlenen 2014 Danone 

Nations Cup’ ta Türkiye’yi temsil edecektir. Yurtdışındaki müsabakalara global kurallar gereği 

12 öğrenci ve 1 antrenör katılacaktır. 

 

14-18 Nisan'da Antalya'da gerçekleşecek Türkiye Birinciliği organizasyonumuz kapsamındaki tüm 

fotoğraf, video, müsabaka sonuçları gibi bilgilere facebook adresimizden ulaşabileceksiniz. 

Okulunuzdaki ilgili öğretmen ve velilerimizin de bilgilenmeleri ve değerli minik yıldızlarımızın 

Danone Uluslar Kupası deneyimini güncel olarak takip edebilmeleri için facebook adresimizi kendileri 

ile de paylaşmanızı rica ederiz.  

https://www.facebook.com/danoneuluslarkupasi 
 

Bu bilgilendirme kitapçığı sadece bilgi amaçlı olup resmi nitelik taşımamaktadır. 

Turnuva, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanmış yarışma kural ve 

talimatları temel alınarak sürdürülecektir.  
 

 

Danone Uluslar Kupası Koordinatörlüğü 

Ercan Kaya 0542 595 10 11 -  Berna Arabacı 0542 291 10 12 

 

Emirhan Spor Kompleksi:  

Evrenseki Mevkii - Manavgat - ANTALYA / TÜRKİYE 

Tel  : 0242 763 86 00 
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