BULGOC FUTBOL TURNUVASI 2019 MAÇ KURALLARI
1- Her takım 12 kişiden oluşacaktır. Takımlar maça 7 kişi ile başlayacaktır.
a- Her takım oyuna kadrosunda bulunan oyunculardan birini kaleye geçirerek oyuna başlamak zorundadır.
b- Kalecilerin formaları takım formasından ayrı olmak zorundadır. Oyuncu kendi forması ile kaleye geçemez. Ayrıca maç
başlamadan kaleciyi turnuva yetkililerine beyan etmek zorundadır.
c- Takım listesinde ismi olmayan oyuncu müsabakalara katılamaz.
d- Takım oyuncuları maç saatinden 15 dk. Önce sahada olmalıdırlar.
2- Oyuncular Bulgaristan Göçmeni olmak zorundadır. Maçlardan önce kimlik kontrolü yapılacaktır. Kimliksiz gelen oyuncular
müsabakaya alınmayacaktır. Bulgaristan Göçmeni dışında oyuncu getiren takımlar turnuvadan ihraç edilecektir.
3- Maç Esnasında her takım sadece 2 oyuncu + 1 kaleci değiştirebilir.
4- Her oyuncu yalnız 1 takımda mücadele edebilir.
5- Oyunda olan bir oyuncu kaleci ile değişiklik yapamaz. Değişiklik sadece yedek oyunculardan biri ile yapılır.
6- Kaleden kaleye atılan goller geçerlidir.(Kalecinin elle attığı ve kimseye değmeden olan goller geçersizdir.)
7- Takımlar 7 kişi ile maça başlamak zorundalar. Maç başlama saatinde 7 kişiden az oyuncu bulunduran takım hükmen mağlup
edilir.(Hakem sahaya çıktıktan 5 dk. İçinde takımda oyuncu eksik ise hükmen mağlup sayılır.)
8- Hükmen mağlup takımlar 3-0 mağlup kabul edilir.
9- Turnuvadan ihraç edilen takımların maçlarında hükmen mağlup statüsü uygulanır.
10- Turnuvada oynanan maçlar sırasında aynı maç içinde 2 (iki) sarı kartı tamamlayan oyuncu kırmızı kart ile cezalandırılır ve
oyundan ihraç olur, bir sonraki maçta yer alamaz.
11- Toplam 2 (iki) sarı kart gören oyuncu ertesi maçta cezalı olacaktır.
12- Maç esnasında kırmızı kart gören oyuncuya yetkili kişiler tarafından verilen rapora bağlı kalarak turnuvadan ihraç dahil
gerekli ceza verilir.
13- Müsabakalarda ofsayt kuralı uygulanmaz ve bir oyuncu kendi ayağı ile bilerek pas (geri pas) veremez.
14- Müsabakalarda ceza sahası içindeki durumlar dışında en direk serbest vuruş uygulaması geçersizdir.
15- Oyuncular tellerden güç alarak topa müdahale edemezler ettikleri taktirde faul ile cezalandırılır.
16- Vidalı ayakkabı ile sahada oynamak yasaktır.
17- Oyuncular takı (kolye, bilezik, yüzük, saat, gözlük,küpe, vb.) ile mücadeleye çıkmaları yasaktır.
18- Formalar maç esnasında şortun içinde olmak zorundadır.
19- Müsabakaya gözlük ile çıkan oyuncular her türlü mesuliyeti kabul etmiş sayılır.
20- Maçlara alkollü çıkmak yasaktır.
21- Eleme usulü oynanan maçların normal süresi berabere bittiği taktirde; 5 adet seri penaltı atışına geçilir. Eğer 5 seri penaltı
atışı ile üstünlük bozulmaz ise eşitlik bozuluncaya dek takımlar sırayla penaltı atışı kullanır. Oyunda olmayan oyuncular
penaltı atışı kullanamazlar.
22- Grup maçları sonunda grup birincileri ve ikinciler bir üst tura çıkmaya hak kazanırlar.
23- Grup maçlarının bitiminde 2 takım aynı puana sahipse sırası ile aşağıdaki kriterler dikkate alınır;
a- Öncelikle iki takımın kendi aralarındaki oynadıkları müsabakalardaki puan üstünlüğüne,
b- Kendi aralarında puan eşitliği(berabere bitmiş ise) var ise genel puanlamada gol averajına,
c- Yukarıdaki durumlar eşitlik devam ediyorsa gruplardaki kırmızı kart durumuna eşitlik bozulmuyorsa sarı kart durumuna
bakılır.
d- Yukarıdaki koşullar eşitliği bozamıyorsa organizasyon komitesinin yapacağı kura ile sıralama belirlenir.
24- Grup Maçları bitiminde 3 takım aynı puana sahipse sırası ile aşağıdaki kriterler dikkate alınır;
a- Kendi aralarında puan eşitliği var ise 3 lü gol averajına,
b- 3’lü gol averajıda eşitse genel puanlamada gol averajına,
c- Yukarıdaki eşitlik devam ediyorsa gruplardaki genel kırmızı kart durumuna eşitlik bozulmuyorsa sarı kart durumuna
bakılır.
d- Yukarıdaki koşullar eşitliği bozamıyorsa organizasyon komitesinin yapacağı kura ile sıralama belirlenir.
25- Grupları takiben eleme usulü maçlara geçilir. Oynadıkları maçlara göre Son 4 takımdan 2’si final maçı 2’si üçüncülük maçı
oynar
26- Turnuva kuralları Bulgoc yönetimi tarafından futbol tüzüğü esas alınarak düzenlenmiş olup turnuva boyunca bu tüzük
kuralları geçerli olacaktır.
27- Bulgoc yönetimi kurallarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

