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Konu : 2019 Rektörlük Kupası Salon Futbolu 

Turnuvası

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019-2020 Rektörlük Kupası (Personel/ Erkek) 
Salon Futbolu Turnuvası " nın 25 Kasım 2019 tarihinde başlatılması planlanmaktadır. Son başvuru tarihi 20 Kasım 
2019 olup Başvuru Formu, Spor Etkinlikleri ve Rektörlük Kupası Yönergesi, Salon Futbolu Müsabaka Kuralları 
ekte yer almaktadır.

Bu yıl Salon Futbolu (erkek) branşında organize edilecek olan; personellerimizin sosyal yaşamını 
destekleyen ve esenliklerine katkıda bulunmayı amaçlayan bu organizasyona katılım konusunda duyuruların en iyi 
şekilde yapılmasına hassasiyet göstermeniz hususunda;

Gereğini rica ederim.

Prof.Dr. Sadettin HÜLAGÜ
Rektör

EKLER :
1- Personel Başvuru Formu
2- Spor Etkinlikleri ve Rektörlük Kupası Yönergesi
3- Salon Futbolu Müsabaka Kuralları

DAĞITIM
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Denizcilik Fakültesi Dekanlığına
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Teknoloji Fakültesi Dekanlığına

Evrak Tarih ve Sayısı: 12/11/2019-E.86193

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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Tıp Fakültesi Dekanlığına
Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Arslanbey Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Değirmendere Ali Özbay Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek 
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Gölcük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hereke Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
İzmit Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Karamürsel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kartepe Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kocaeli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Köseköy Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Yahya Kaptan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 
Müdürlüğüne
Ulaştırma Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Rektörlüğe
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine
Rektörlük Yazı İşlerine
Genel Sekreterliğe
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü 
Başkanlığına
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanlığına
Enformatik Bölümü Başkanlığına
Türk Dili Bölümü Başkanlığına



2019 REKTÖRLÜK KUPASI SALON FUTBOLU (PERSONEL/ERKEK) TURNUVASI 
BAŞVURU FORMU

Takım Adı :

Takım Yetkilisi Adı/Soyadı :

GSM ve Dahili İletişim Bilgileri :

E-posta (güncel) :

Belgegeçer :

ERKEK FUTBOL PERSONEL TAKIM LİSTESİ

Adı-Soyadı Personelin Görev 
Birimi

Personel Sicil 
No

Doğum Tarihi İmza

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Yukarıda imzaları bulunan biz tüm sporcular, organizasyonun ruhuna aykırı hareket etmeyeceğimizi 
taahhüt ederiz. Aksi bir durumda her türlü cezai uygulamayı kabul etmekteyiz.

Takım Adına Yetkili
Adı-Soyadı-İmza:

Başvurular; 

Personellerimiz, farklı birimlerden de olabilecek oyunculardan oluşan bir takım belirlendikten sonra 
belge doldurulup, başvuru formuna takım oyuncularına ait sağlık raporları eklenerek (mediko-sosyal 
veya sağlık ocaklarından alınabilir) kendi belirledikleri takım sorumlusu tarafından EBYS sistemi 
üzerinden 20 Kasım 2019 tarihine kadar Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne iletilecektir, bu tarihler 
sonrası yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Takım Kaptanı Adı-Soyadı

Takım Forma Rengi



T.C.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 

SPOR ETKİNLİKLERİ VE REKTÖRLÜK KUPASI YÖNERGESİ

Amaç :

 Kocaeli Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencileri ile 
Üniversitemiz birimlerinde çalışan akademik ve idari personeli spor yapmaya yönlendirmek için 
gerekli çalışmaları yapmak, sporu çok yönlü olarak tanıtmak, sevdirmek spor yarışmalarının 
centilmenlik içinde yürütülmesi için gerekli kuralları tespit etmek, her türlü spor organizasyonlarını 
düzenlemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamaktır. 

Kapsam: 

Bu yönerge, Kocaeli Üniversitesinin düzenlediği ve düzenlenmesine izin verdiği Fakülte, Enstitü, 
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul öğrencileri ile akademik ve idari personelin spor etkinlikleri ile ilgili 
açıklama ve uygulama esaslarını kapsar.

 Organizasyon Kurulu : 

Başkan: Rektör Yardımcısı 

Üye: Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

 Üye: Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı 

Organizasyon Yürütme Komiteleri: Yürütme Komiteleri organizasyonun yapıldığı branşta, Spor Şube 
Müdürünün Başkanlığında ilgili branşın öğretim elemanı, il temsilcisi ve yarışmaya katılan birimlerden 
iki üye ile oluşturulan geçici komitelerdir. Komiteler yarışmalardan en az 7 gün önce belirlenir ve ilan 
edilir. Yarışmaların sonuçlandırılması ile birlikte görevleri sona erer. Her branşta yapılacak olan 
yarışmalarda uygulanacak esas ve yöntemleri, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının ilgili birimleri 
organize eder. 

Yürütme Komitelerinin Görevleri : 

1. Yarışmaların teknik toplantısında, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların 
getirdikleri onaylı isim listelerini ve öğrenci kimliklerini alarak gerekli incelemelerde bulunur.

 2. Yarışmalara katılacak, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların gruplarını belirler ve 
fikstürünü hazırlar. 

3. Yarışmalarda ortaya çıkacak idari ve teknik anlaşmazlıkları, problemleri, itirazları inceleyip karara 
bağlar. İtiraz sonucunda veya gerektiği hallerde ilgililerin savunmalarını alarak cezaları belirler.

 4. Yarışmalar sırasında tesislere zarar veren takımların verdikleri zararı ve bedeli yazılı tutanakla 
tespit eder ve Rektörlük Makamına bildirir. 

5. Yürütme Komitesince aşağıda belirtilen cezalar verilebilir veya Rektörlük makamına teklif edilebilir. 
Yarışmalarda olay çıkaran, ihraç edilen sporcu veya idarecilerin;



 a. Bir veya birden çok müsabakaya katılmamasına,

 b. Organizasyon süresince oynamamasına,

 c. Takımın veya ferdi yarışmacıların bir sonraki müsabakalarda yarışmamasına, 

e. Bir sonraki yıl faaliyetlere alınmamasına karar verebilir veya teklif edebilir. 

Organizasyona Katılma Koşulları: 

1. Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulları erkek ve bayan kategorilerinde en fazla birer 
takımla; ferdi yarışlarda yarışma statüsünün elverdiği sayıda temsil edilebilirler. 

2. Katılımcı takımların tüm öğrencileri katıldıkları Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul 
öğrencisi olmak zorundadır. Öğrenci değişim programı ile gelen yabancı uyruklu öğrenciler (Erasmus 
Öğrenim Hareketliliği dahil) yabancı öğrenci statüsünde yarışabilirler. Bir takımda en fazla iki yabancı 
uyruklu öğrenci yer alabilir. 

3. Katılımcı takım listeleri; bir idareci, bir antrenör ve en az ilgili branşın uluslar arası kurallarının 
uygun gördüğü sayıda, en fazla yirmi öğrenciden, ferdi yarışlarda yarışma statüsünün elverdiği sayıda 
oluşur.

 4. Takımlar veya ferdi yarışmacılar her karşılaşma öncesinde takım listesi ile öğrenci kimliklerini 
hakemlere ibraz etmek zorundadırlar. 

5. Katılımcı tüm takımlar veya ferdi yarışmacılar Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu 
Sekreteri ile doktor onaylı takım listelerini ilk karşılaşmadan önce Tertip Komitesine teslim etmek 
zorundadır. (Onaylı listeleri getirmeyenler karşılaşmaya alınmazlar)

 6. Teknik toplantıya mazeret bildirerek katılamayan takımlar veya ferdi yarışmacılar kura çekimine 
dahil edilir.

 7. Turnuvadan elenen takımların sporcuları başka bir takımda oynayamazlar. Bu şekil girişimde 
bulunan takımlar turnuvadan ihraç edilir.

 8. Turnuvada üst tura çıkma şansını yitirmiş bir takım bu nedenle karşılaşmaya çıkmaz ise daha 
sonraki organizasyonlarda bu davranışı yürütme komitesi tarafından dikkate alınacaktır. 

 9. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan öğrenciler hakkında 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır. 

10. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan yönetici ve 
antrenörler hakkında Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin 
Yönetmeliği’ne göre işlem yapılır.

 11. Turnuva kurallarına uymayan ve sportmenliğe aykırı davranışlarda bulunan takımlar veya ferdi 
yarışmacılar ile ilgili kararları Yürütme Komitesi alır. Gerektiğinde turnuva dışı bırakabilir.

 12. Turnuva statüsü, katılacak takım sayılarının belli olmasını takiben teknik toplantıda Yürütme 
Komitesi tarafından açıklanacaktır. 



13. Yürütme Komitesinin 5 numaralı maddede belirtilmiş bulunan kararlarına karşı, kararın 
tebliğinden itibaren (3) gün içerisinde (organizasyon kuruluna veya üniversite disiplin kuruluna veya 
rektörlük makamına) itiraz edilebilir, itiraz merciinin kararları nihaidir.

 Hakemler:

 İlgili spor dalının federasyonu tarafından görevlendirilen Kocaeli İli’nin hakemleri ile gözlemcileridir. 
Hakem yapısı, işleyişi ve görevleri ile ilgili konular her branşın federasyonu tarafından belirlenen 
ilkeler doğrultusunda yürütülecektir.

 Ödüller:

 Derece alan birim ve öğrencilerin ödülleri, turnuvanın sonunda yürütme kurulunun ilan edeceği bir 
tarihte yapılacak törenle verilir. Yürütme Komitesine mazeret ve bilgi sunmadan törene katılmayan 
birim ve sporculara ödül verilmez. 

Yürürlük:

 Bu Yönerge, Kocaeli Üniversitesi Senatosunun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme:

 Bu Yönergeyi Kocaeli Üniversitesi Rektörü yürütür.



KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

PERSONEL SALON FUTBOL TURNUVASI

MÜSABAKA KURALLARI

 MÜSABAKA SİSTEMİ VE FİKSTÜR ÇEKİMİ

 1. Müsabakalar katılım sayısına göre eliminasyon veya gruplara ayrılarak tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır.

 2. Müsabakalar 15’er dakikalık 2 devre şeklinde oynanacaktır.

 3. Devre arası 5 dakikadır. Eliminasyon müsabakalarında beraberlik durumunda uzatma oynanmayacak önce 3 er 
adet penaltı atışı yapılacak, eşitlik bozulmaz ise eşitlik bozulana dek penaltı atışına devam edilecektir. Grup 
müsabakalarında ise; beraberlik halinde her iki takım 1’er puan alır. Galibiyet 3 puandır.

 4. Salon Futbol müsabakaları Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gazanfer Bilge Spor Salonunda 
oynatılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI : 

1. Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol turnuvasına katılacak takımlar en fazla 10 oyuncudan oluşacak olup, 
 Kocaeli Üniversitesinde görev yapan personellerden oluşacaktır 

2. Kocaeli Üniversitesi personel Salon Futbol turnuvasına katılacak takımlar, takım sorumluları tarafından, Spor 
komisyonuna takım isimlerini yazdıracak, katılımcıların görev yeri belgesi, tüm katılımcılar tarafından imzalanacak 
sağlık beyanları komisyon görevlilerine teslim edilecektir. Salon Futbol ligi başladığı gün müsabaka saatinden önce 
gerekli belgeleri teslim etmeyen ya da eksik teslim eden takımlar müsabakaya çıkamayacak ve sonuç rakip lehine 5-0 
tescil edilecektir. Bir personel yalnızca bir takımda oynayabilir.

 MÜSABAKA ve ESAME LİSTESİ 

1. Müsabakalar 5 asıl ve 5 yedek oyuncu ile oynanır. Müsabaka süresince takımların sınırsız oyuncu değişiklik hakkı 
vardır. Çıkan oyuncu tekrar oyuna girebilir.

2. Müsabakalara 5 oyuncudan az gelen ya da gelmeyen takımlar 5-0 hükmen yenik sayılır.

3. Müsabaka başlama saatinden 15 dk önce esame listeleri takım sorumluları tarafından hazırlanır ve masa hakemine 
teslim edilir. Müsabaka hakem ve saha komiseri müsabakayı en fazla 15 dk. erteleyebilir, 15 dk. dan sonra 
müsabakaya gelmeyen yada geç gelen takım 5-0 hükmen yenik sayılır.

4. Esame listelerine itirazlar maç öncesi, sırası ve sonrasında masa hakemine ya da komisyon görevlilerine şahsen 
yapılır ve esame listesine not aldırılır. Esame listeleri sonuçlar ve itirazlar komisyon tarafından değerlendirilir ve 
karara bağlanır.

5.  Ertelenen müsabakalar ve fikstür değişikliği Kocaeli Üniversitesi sağlık kültür daire başkanlığı web sayfasında ve 
oluşturulacak whatsApp grubunda yayınlanarak takım sorumlularına duyurulur. 

 MÜSABAKA GÜNLERİ ve SORUMLULUKLAR

1. Müsabaka Hakemleri TFF Kocaeli Futbol İl Hakem Kurulu kanalıyla atamaları yapılarak Spor Komisyonu tarafından 
belirlenecektir..

2. Müsabakalar sonrası olası disiplin cezaları, Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonu 
tarafından karara bağlanacaktır.



3. Müsabakalar hafta içi saat 16:00 - 20:00 saatleri arasında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Gazanfer Bilge 
spor salonunda oynanacaktır. Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonu fikstür 
hazırlamaya, fikstürde gerekli değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün ve saat değiştirmeye yetkilidir.

4. Fikstür çekimlerinde birinci takım ev sahibi sayılacak olup, müsabakada formaların aynı olması halinde ev sahibi 
forma değiştirecektir.

 DİSİPLİN İHLALLERİ

1. Disiplin cezaları Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonu tarafından karara bağlanır ve 
web sayfasında yayınlanarak takım sorumlularına tebliğ edilir.

2. Müsabakada direk kırmızı kart gören oyuncu 2 maç hak mahrumiyeti ile cezalandırılır

3. İki sarı kart sonucu kırmızı kart gören oyuncu 1 maç hak mahrumiyeti ile cezalandırılır.

4. Rakibe kasıtlı ve sakatlayıcı biçimde giren oyuncu hakem görmemiş olsa dahi Kocaeli Üniversitesi Personel Salon 
Futbol Turnuvası Spor Komisyonu ve masa hakeminin alacağı kararla cezalandırılır.

5. Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonunun saygınlığına, Rakibe, hakeme, takım 
arkadaşına, komisyon görevlilerine komisyon tarafından görevlendirilen yetkililere fiziki müdahale ve küfrün cezası 
müsabaka ve Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol liginden mendir.

6. Organizasyona katılan takımlar takım ismini ve forma renklerini Spor komisyonuna bildireceklerdir. Forma şort ve 
tozluk kombinesi olmayan takımlar müsabakaları oynayamayacaklardır. Formalarda siyasi yada etnik ayrımcılık 
gösteren logo, işaret, reklam vb. içerik bulunamaz.

7. Müsabakalarda krampon ve yüksek dişli ayakkabı ile gelen katılımcılar hakem kontrolü müteakip müsabakalara 
alınmayacaklardır.

8. Müsabaka da, ya da, masa hakeminin raporuna göre komisyon tarafından ceza alan takım ya da oyuncular cezaların 
kendilerine tebliğinden sonra 48 saat içinde Spor komisyonuna yazılı olarak itiraz da bulunabilir ve savunmasını 
verebilir.

9. Müsabaka başlamadan önce sahayı terk etmek, ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple kadronun 3 (üç) 
kişi altına inmesi durumu (bu durumda müsabakaya devam edilmez.) hükmen yenik sayılma nedenidir. Lig süresince 
tescil edilmiş sonuçlar geçerli olacaktır. Herhangi bir sebeple bir takım lige devam edemez ve müsabakalara çıkmaz ise 
oynayacağı rakipler hükmen 5-0 galip olarak tescil edilecek olsa da daha önceki sonuçlar değişmez.

10. Sportmenliğe Aykırı Hareket: Sportmenliğe veya spor ahlakına aykırı hareket eden, tutum ve davranışları ile 
sporun veya Kocaeli Üniversitesi’nin saygınlığını zedeleyen kişi veya takımlar müsabakalardan men ya da hak 
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Olayın tekrarı durumunda cezalar ve süreleri uzatılır.

11.Kural Dışı Hareket: Müsabaka kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan fiili müdahalede fiili saldırıda veya 
şiddetli harekette bulunan kişi veya takımlar müsabakalardan men yada hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. 
Olayın tekrarı durumunda cezalar ve süreleri uzatılır.

12.Talimatlara aykırı hareket: Spor komisyonunun belirlediği kurallara ve yazılı talimat ve statüye aykırı harekette 
bulunan kişi veya takımlar müsabakalardan men yada hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır. Olayın tekrarı 
durumunda cezalar ve süreleri uzatılır.

13.Hakaret ve Ağır Saldırı: Kocaeli Üniversitesi’nin saygınlığına, spor ahlakına, rakibe, hakeme, takım arkadaşına, 
komisyon görevlilerine komisyon tarafından görevlendirilen yetkililere fiziki müdahale ve küfrün cezası müsabaka ve 
Salon Futbol liginden mendir.

14.Sahtecilik: Salon Futbol ligine katılacak ilgililerin uygunluğuna ilişkin belgeler üzerinde değişiklik yada sahtecilik 
yapan ile spor komisyonu veya ilgilileri yanıltan takımlar müsabakalardan men yada hak mahrumiyeti cezası ile 
cezalandırılır. Men cezası alan takımların daha önce oynadıkları müsabakalar aleyhlerine 5-0 tescil edilir.



15. Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonu Salon Futbol ligi statü ve Disiplin talimatları 
dışındaki itilaflarda Spor Komisyonunun vereceği kararlar geçerli olacaktır.

16. Komisyon görevlileri ceza değerlendirmesi yaparken kendi takımları ile ilgili görüş bildiremez ve oy kullanamazlar.

DİĞER DİSİPLİN CEZALARI ve DİĞER HUSUSLAR

1. Organizasyon süresince spor tesislerinde meydana gelecek fiziki zararlar sorumlularından tazmin edilecektir.

2. Müsabakaların oynandığı saha ve tesislerde ferdi ya da toplu olarak söz, pankart, afiş gibi araçlarla tahrik taciz edici 
slogan atılması çirkin tezahüratta bulunulması yasaktır. Kullanılan takım isimleri, formalar ve diğer spor ekipmanları 
siyasi ve etnik ayrımcılığa yol açacak şekilde düzenlenemez.

3. Takımlar ve takım sorumluları müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında meydana gelebilecek her türlü 
olaydan sorumlu olup müsabakaların organizasyonuna ve güvenliğine ilişkin tüm talimatlara uymakla yükümlüdür.

OYUN KURALLARI VE EK TALİMATLAR

1. Müsabaka esnasında saha içinde oynayacak oyuncular, Takım idarecisi,  komisyon görevlisi,  sağlık ekibi, Saha 
komiseri ve hakem dışında kimse bulunmayacaktır.

2. Herhangi bir sebeple ihraç edilen oyuncu ya da yedek kulübesinde bulunan takım sorumlusu saha içinde kalamaz.

3. Müsabakalarda serbest vuruş mesafesi beş metredir. Taç atışları ayak ile yapıldığından taç atışlarında da aynı kural 
geçerlidir. Bu kurala uymayan oyuncular sırası ile ikaz, ihtar ve ihraç ile cezalandırılır.

4. Müsabaka süresince hakeme sürekli itiraz eden ve şiddetini ayarlayamayan katılımcılar yine sırası ile ikaz, ihtar ve 
ihraç ile cezalandırılır.

5. Hakem bir oyuncuya müsabaka başladığı andan spor tesislerini terk edene kadar ikaz, ihtar ve ihraç cezası verebilir.

6. Müsabaka sonucunu direk yada endirekt etkilemek şike yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu olaya karışan 
kişi yada takımlar Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası Spor Komisyonu tarafından turnuvadan men 
edilir.

ETKİNLİKLER, KUPA ve MADALYA

1. Kocaeli Üniversitesi Personel Salon Futbol Turnuvası sonunda madalya ve kupa kazanan takımların ödülleri Kocaeli 
Üniversitesi Yönetimi katılımı ile dağıtılacaktır.

2. Final Müsabakaları neticesinde dereceye giren ilk 3 takıma kupa, madalya ve Kocaeli Üniversitesi’nin uygun 
gördüğü ödüller verilecektir


