
 

  

 
            
       

12/03/2012 

 

Tüm Öğretmenlerimize; 

 

KTOEÖS öğretmenlere yönelik kültür, sanat ve sporla ilgili etkinlikler düzenlemeye 

devam ediyor. Sendikamız geleneksel hale getirilen VI1I. Oğuz Türkmen Halı Saha 

Futbol Turnuvası’nı düzenleme kararı almıĢtır. 

Bu amaçla turnuva koĢulları aĢağıdaki gibi düzenlenmiĢtir.  

 

A- Takım Bildirimi  

 

AĢağıdaki koĢullara uygun olarak düzenlenen okul öğretmen takımları en geç 22 

Mart 2012 Perşembe gününe kadar okul sendika temsilcilerine, spor komitesi bölge 

sorumlularına ya da sendika sekreterine telefon veya faksla bildirmelidir. Kura çekimi 

23/03/2012 Cuma saat 14.30 da sendikada yapılacaktır. 

 

B- Turnuva Koşulları 

 

1- Turnuvanın LefkoĢa’daki finallerine 5 bölgeden toplam 8 takım katılacaktır. 

Bölgeler okul  sayıları gözetilerek ayrılmıĢtır. 

2- Bölgelerden finallere katılacak takım sayısı Ģöyledir: 

(LefkoĢa 3, Mağusa 2, Girne 1, Güzelyurt 1, Ġskele 1) 

3- a- Takım çıkaramayacak durumda bulunan en çok iki okul birleĢebilir. 

b- Turnuvaya sayısal olarak katılması mümkün olmayan ve baĢka takımlarda 

oynamak isteyen öğretmenler aynı bölgede takım çıkarmıĢ bir okula 

katılabilecektir. Bu okullar bu kurala göre diğer okullardan sadece bir kiĢi 

alabilirler. (Bu maddenin uygulanabilmesi için adı geçen okuldaki 

öğretmenlerden itiraz gelmemesi gerekmektedir)  

c- Bir takımda en fazla iki farklı okulun öğretmenleri bulunabilir. 

4- Takım oyuncu sayısı kaleci dahil 12 kiĢidir. (7 as ve 5 yedek) 

5- Kadrosu ve görev yeri farklı olan öğretmenler görev yaptığı okulun kadrosunda 

kabul edilir. 

6- Her takım kendi okul adıyla turnuvaya katılır. Oyuncuların KTOEÖS üyesi 

olması koĢuldur.. Takımlar her ne Ģekilde oluĢursa oluĢsun bir takım kadrosunda 

geçici ve/veya dıĢ ülkeden görevli gelen en çok 2 kişi bulunabilir ve ikisi de aynı 

anda oynayabilirler. Turnuvaya ortak katılan okullar belirleyecekleri ortak bir 

isimle katılabilirler.  

7- Her takım, her maç sırasında 5 oyuncu değiĢtirebilir. Oyundan çıkan oyuncu 

tekrar oyuna giremez. 
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8- Kırmızı kart gören oyuncu bir sonraki maçta otomatik cezalı sayılır ve kadroda 

yer alamaz. Hakem raporu ve Turnuva Komitesi kararı ile daha uzun süreli 

cezalar verilebilir.   

9- Takım listeleri, lisans yerine geçerlidir. Takım oyuncuları spor komitesinin onayı 

dıĢında değiĢtirilemez. Takım listeleri spor komitesi tarafından mühürlenip 

onaylanacaktır.Takım listeleri her maçtan önce spor komitesinin belirleyeceği 

ilgili gözlemciye ibraz edilecektir. 

10- Herhangi bir konudaki Ģikayet ve istek spor komitesine iletilebilir. Turnuva 

koĢullarına uymadığı tesbit edilen takımlar turnuvadan diskalifiye edilir.  

11- Sendika üyesi olmayan oyuncular bölgesel maçlar baĢlamadan KTOEÖS üyesi 

olmaları gerekmektedir. 

12- Kura çekiminden sonra bildirilen kadrolarda herhangi bir değiĢiklik yapılamaz. 

13- Grup maçları sonucunda bir grupta aynı puanı paylaĢan takımların  pozisyonu 

aĢağıdaki kriterlere göre belirlenecektir: 

a) Öncelikle ilgili takımların kendi aralarında oynadıkları müsabakalardaki skor 

üstünlüğüne bakılacaktır.  

b) EĢitliğin devam etmesi halinde, ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı 

eleme usulü müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç 

alınır. Beraberlik halinde 5  er  dakikalık 2 devre uzatma oynanacaktır. Yine 

beraberlik bozulmazsa sonucu penaltı atıĢları belirleyecektir.    

14- Geçerli bir mazeret göstermeden maça çıkmayan bir takım bir sonraki turnuvaya 

katılamayacaktır. Mazeretler maç saatinden en geç 6 saat öncesine kadar 

bildirilmelidir. 

15- Turnuvaya katılacak oyuncuların doktor raporu alması zorunludur. 

 

 Not: Turnuvanın düzen ve gerçekleşmesinden Spor Komitesi sorumludur.  

Görüş ve öneriler KTOEÖS Spor Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Her 

türlü itiraz ile ilgili Spor Komitesi yetkilidir. 

                                                               

ANI TURNUVAMIZIN ÖĞRETMENE YAKIġIR BĠR ġEKĠLDE VE 

CENTĠLMENCE OLMASINI DĠLERĠZ. 

 

 

 

                                                                                 Aziz Selengin 

                                                                               Örgütlenme Sekreteri 

                                        Yönetim Kurulu a. 

                                

 
Spor Komitesi Bölge Temsilcileri 

 

Lefkoşa    Gazimağusa   Girne     

Aziz Selengin 05338638790 Arseven Sermet 05338809773 Ġbrahim Ermihan 05338641395 

Eriz Giritli     05338686834 Fikret Deniz 05338409798  Ergün Ġlseven 05338600375 

Hüseyin Güngeldi 05428560485  Kemal Değirmencioğlu 05338632491 

DerviĢ Kolcu 05428542555  

Ahmet Dümenci 05338683398 

SavaĢ Narınçlı 05338674476 

Ahmet CoĢkun 0533 8644451  

Ender Öztunca 0533 8513333 

 

Güzelyurt    İskele 

Faik Arçay 05338654796  Cumali Avcı 05428541228 

  


