2013-2014 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI STATÜSÜ
MADDE 1 - AMAÇ ve KAPSAM
Bu statü, TFF tarafından futbolun Türkiye genelinde, 81 ilde bölgesel, kriterli ve deplasmanlı
olarak oynanmasını sağlamak, lige katılım koşullarını, kulüplerin, teknik kişilerin, futbolcu ve
diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları kuralları ve bu liglerde oynanacak müsabakaların
organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
MADDE 2 - KISALTMALAR
Bu Statü’de geçen;
a) TFF: Türkiye Futbol Federasyonu’nu
b) FMT: Futbol Müsabaka Talimatı’nı
c) BAL: Bölgesel Amatör Lig’i
d) MHK: Merkez Hakem Kurulu’nu
e) AFDK: Amatör Futbol Disiplin Kurulu’nu
f) TASKK: Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nu
g) ASKF: Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu
İfade eder.
MADDE 3 - BAL’IN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI
(1) BAL Türkiye’nin en üst amatör futbol ligidir. BAL’ın isimlendirilmesi yetkisi münhasıran
TFF Yönetim Kurulu’na aittir.
(2) BAL, illere verilen kontenjan kapsamında 2012-2013 Sezonunda BAL’da yer alan ve bu
sezonda TFF 3. Lig’e çıkamayan ve yerel amatör lige düşmeyen takımlarla, yerel liglerde
dereceye girerek BAL’a yükselen amatör takımlar ile 2012-2013 Sezonunda TFF 3.Lig’den
düşen takımların katılımı ile oluşur. BAL, bu statüde belirtilen kriterleri yerine getiren 155
takımdan meydana gelir. (Ek-1)
(3) Bölgesel Amatör Lig 13 takımlı 1 grup, 14 takımlı 8 grup ve 15 takımlı 2 grup olmak üzere
toplam 11 grupta oynanır. İstanbul takımları 3 ayrı grupta, İzmir takımları 2 ayrı grupta, 5 ve
daha az takımla katılan illerin takımları ise aynı grupta yer alırlar. İstanbul ve İzmir illerinin
takımlarının hangi gruplarda yer alacağı kura ile belirlenir.
(4) BAL’a katılım hakkını elde etmekle birlikte bu hakkı kullanmayan kulüpler, 2013-2014
sonunda bu hakkı tekrar elde etseler dahi BAL’a katılamazlar.
(5) BAL’a katılacak olan kulüpler “BAL’a Katılım Formu”nu TFF tarafından talep edilen sürede
TFF’ye göndermek zorundadır. Söz konusu formu TFF’ye göndermeyen, lige katılım ücretini
yatırmayan, kriterlere uymayan, TFF talimat ve düzenlemelerine aykırı hareket eden kulüpler
BAL müsabakalarına katılamazlar. Kriterlere uymayan veya lige katılmayacağını beyan eden
takımlar, ilgili sezonda ilinin en üst yerel ligine katılabilir.
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(6) BAL’a katılacak olan kulüpler, lige katılım ücreti olan 25.000.-TL’yi teminat mektubu veya
nakit olarak TFF hesabına yatırmak zorundadır. Katılım ücreti sezon sonunda kulüplere iade
edilir; ancak takımın ilgili sezon grupların belirlenmesinden sonra ligden çekilmesi,
çıkarılması veya yerel amatör kümeye indirilmesi hallerinde iade edilmez. AFDK tarafından
para cezası verilen kulüpler, borçlarını ödemedikleri takdirde, bu borçlar sezon bitiminde
ilgili kulüplerin teminat mektubundan ya da teminat mektubu karşılığı TFF hesabına yatırılan
25.000.-TL’den mahsup edilir.
(7) BAL’a katılan kulüplerin antrenman ve müsabakalarda fiilen kullanılan, mülkiyeti kulübe ya
da kulübün bağlı olduğu kuruma ait olan veya bu kulüplere tahsis edilmiş, soyunma odaları ve
hakem odasına sahip, nizami boyutlarda, doğal çim veya uygunluğu TFF tarafından
onaylanmış suni çim zeminli, TFF tarafından ilgili kulüplere bildirilen BAL kriterlerine
uygun bir sahayı temin etmeleri zorunludur.
(8) BAL’a katılan kulüpler müsabakaların düzenli şekilde oynatılmasını sağlamak amacıyla,
Kulüp Müdürü ile Tesis ve Akreditasyon Sorumlusu görevlendirmek ve bu kişilerin TFF
tarafından düzenlenebilecek eğitim ve seminerlere katılmalarını sağlamak zorundadırlar. Bu
görevleri kulüp yöneticileri de yerine getirebilir.
(9) BAL’da yer alan takımlar illerinde ligi düzenlenen yerel amatör müsabakalara en az 3 yaş
kategorisinde katılmak zorundadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyen kulüpler, TFF’nin
yapacağı ferdi kaza sigortası dışındaki maddi ve ayni yardımlardan yararlanamazlar ve söz
konusu ihlaller nedeniyle AFDK’ya sevk edilirler. BAL kulüplerinin alt yapıdan sorumlu
teknik adamların en az “TFF C” lisansına sahip olmaları zorunludur.
(10) AFDK’nın verdiği kesinleşmiş para cezasını ödemeyen BAL takımları, bir sonraki sezon
bulundukları lig müsabakalarına katılamazlar.
(11) 2013-2014 Sezonunda TFF 3.Lig’e çıkamayan ve yerel lige düşmeyen takımlarla, yerel
liglerden baraj müsabakaları sonunda veya doğrudan BAL’a çıkan takımlardan 2014-2015
sezonunda BAL’a katılmayacağını bildiren takımların yerine o ilden bir başka takım BAL’a
alınmaz.
MADDE 4 - FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU
(1) BAL’da 2013-2014 sezonunda 01.01.1986 ve daha sonra doğmuş olan futbolcular oynayabilir.
31.12.1985 ve daha önce doğmuş olanlar yaşı büyük amatör futbolcu statüsündedir.
Kulüplerin tescil edebilecekleri büyük amatör futbolcu sayısı sınırlanmamakla birlikte, 18
kişilik müsabaka isim listesinde (oynasın veya oynamasın) yaşı büyük en fazla 4 (dört)
amatör futbolcu yer alabilir. Müsabaka isim listesine 4’ten fazla yaşı büyük futbolcu yazan
takım hükmen mağlup olur.
(2) TFF 3.Lig’den düşen kulüplerle sözleşmeleri devam eden profesyonel lisanslı futbolcular
sözleşmelerinin bitimine kadar kulüplerinin kadrosunda yer alabilirler. Sözleşmeleri devam
eden yaşı büyük profesyonel lisanslı futbolcuların tamamı amatör lig müsabakalarında
sözleşmelerinin bitimine kadar, 1. fıkrada yer alan kontenjana uyulması şartıyla aynı kulüpte
profesyonel statülerini korurlar. Bu durumda ayrıca yaşı büyük amatör lisanslı futbolcu
müsabaka isim listesine yazılamaz. Yaşı büyük profesyonel futbolcu sayısı 4’ten az ise yaşı
büyük amatör futbolcu ile bu sayı 4’e tamamlanabilir. Müsabakalarda yaşı büyük profesyonel
futbolcuya yer verilmediği takdirde, yaşı büyük en fazla 4 amatör futbolcu müsabaka isim
listesine yazılabilir.
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(3) BAL’a katılan kulüplerde, kendi başvurusu üzerine Türkiye’de en az bir yıl oturma izni almış
olan, en fazla 2 yabancı uyruklu amatör futbolcu tescil edilebilir. Yabancı uyruklu
futbolcuların tescil işlemleri TFF tarafından belirlenmiş transfer ve tescil dönemleri içinde
FIFA kurallarına göre yapılır.
(4) BAL’a katılacak olan takımlar, sezon başında en çok 24 futbolcu ve 1 teknik adamdan oluşan
isim listesini TFF’ye bildirmek zorundadırlar. Kulüpler, futbolcularını ve teknik adamını TFF
tarafından belirlenen özel bir sigorta kuruluşu nezdinde müsabakalarda, antrenmanlarda,
müsabaka ile antrenmanlara gidiş ve gelişlerde, ulaşım vasıtalarında meydana gelmesi
muhtemel kazalar ve sakatlıklar için kısmi veya daimi maluliyet ve ölüm hallerine karşı ferdi
kaza sigortası ettirmekle yükümlüdür. TFF’ye bildirilen bu listede yer alan futbolcuların ve
teknik adamın ferdi kaza sigorta giderleri 2013-2014 sezonunda TFF tarafından karşılanır. 24
kişilik isim listesinde yer almayan futbolcuların ve teknik adamın sonradan TFF’ye
bildirilmesi halinde bu futbolcuların ve teknik adamın ferdi kaza sigorta giderleri kulüpler
tarafından karşılanır.
Ferdi Kaza Sigortasında;
Ölüm halinde: 100.000 TL
Daimi Maluliyet halinde: 100.000 TL
MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU
(1) 2013-2014 sezonunda BAL’da yer alan takımlarda görev yapacak teknik adamlar, güncel
“UEFA A” veya “UEFA B” lisansına sahip olmak zorundadır. 2013-2014 Sezonunda amatör
kaleci antrenörü bulunduran kulüplere saha içi giriş izni verilir. Lisanslı amatör kaleci
antrenörü bulundurmayan kulüpler en az “TFF C” lisanslı bir yardımcı antrenör
bulundurabilir.
(2) BAL takımlarında 2013 – 2014 sezonunda bu Statü’nün 3. maddesinin 9. fıkrasında belirtilen
yaş kategorileri için en az bir “TFF C” Lisanslı antrenör bulunması zorunludur.
(3) 2012-2013 Sezonunda yerel ligden BAL’a yükselen takımların “TFF C” lisansına sahip teknik
adamlar, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 6.maddesinin 7.fıkrası
uyarınca BAL’da görev alabilirler.
MADDE 6 - İTİRAZLAR, TEBLİGAT ve DİSİPLİN İHLALLERİ
(1) BAL kapsamında oynanacak müsabakalar ile ilgili olarak Kadrolara, Oyunculara ve Lisanslara
Yönelik İtirazlar Amatör İşler Kurulu’na yapılır. Amatör İşler Kurulu’nun kararına karşı,
kararın tebliği tarihinden itibaren 5 gün içerisinde itiraz harcının yatırıldığına dair makbuz ile
birlikte TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Amatör İşler Kurulu’na başvurulabilir.
(2) Uluslararası Futbol Oyun Kuralları’ndan doğan itirazlar, FMT’de profesyonel müsabakalar
için öngörülen usul çerçevesinde yapılır ve karara bağlanır.
(3) BAL’a ilişkin disiplin ihlallerinde ve şahısta hata hallerine yönelik itirazlarda Futbol Disiplin
Talimatı ve 2013-2014 sezonu Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar doğrultusunda
Amatör Futbol Disiplin Kurulu yetkilidir.
(4) TFF ve bu Statü’de belirtilen kurulların kararları ile ilgili tebligatlar, Katılım Formunda
belirtilen faks numaralarına yapılır. AFDK kararları ayrıca TFF internet sitesinde yayınlanır.
Bu yayın, ilgililere tebliğ hükmündedir.
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(5) BAL kapsamında, idari tedbir koymaya, Disiplin Müfettişleri, Amatör İşler Kurulu Başkan ve
üyeleri, AFDK ve Tahkim Kurulu yetkilidir. AFDK, Disiplin Müfettişleri ile Amatör İşler
Kurulu Başkan ve üyeleri, tarafından verilen idari tedbir kararlarına yapılan itirazları
değerlendirir. AFDK’nın vermiş olduğu karara karşı Tahkim Kurulu’na itiraz edilebilir.
(6) Gerek TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği ve gerekse AFDK’nın verdiği kararlara karşı, kararın
tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz harç makbuzu ile birlikte Tahkim Kurulu’na
başvurulabilir.
(7) Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarında dört (4) sarı kart uygulaması yoktur.
(8) BAL liginde mücadele eden kulüpler ve yöneticilerine, Futbol Disiplin Talimatı’nın 34.
maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde para cezası uygulanabilir.
MADDE 7 - SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ
(1) BAL’a katılacak kulüpler müsabakalarını oynayacakları sahayı temin edip bildirmek
zorundadırlar. Bildirilen sahanın, sezon öncesinde veya sonrasında bakıma alınması
durumunda kulüp, TFF tarafından müsabaka oynanması uygun görülen alternatif bir saha
bildirmesi zorunludur. BAL’a katılacak kulüplerin gösterdikleri sahada müsabaka oynatılması
TFF’nin onayına tabidir. TFF tarafından belirlenen koşulları yerine getirmeyen ve istenilen
belgeleri ibraz etmeyen kulüplerin göstermiş olduğu sahalarda müsabaka oynatma yetkisi
TFF’ye ait olup bu müsabakaların oynanacağı yerler TFF tarafından belirlenir.
(2) Kale ağları, Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına uygun olmalı ve ev sahibi kulüp tarafından
kale direklerine sağlam bir şekilde takılarak yere sabitlenmelidir.
(3) Stadyumlarda köşe bayrak direklerinin kullanılması ve Uluslararası Futbol Oyun Kurallarına
uygun, yeterli sayıda yedek bayrak direğinin bulundurulması zorunludur.
(4) Sahalarda anons sistemi veya megafon çalışır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir şekilde
kullanılmalıdır. Anons sistemi veya megafon ev sahibi takımı destekleyici şekilde rakip
takıma karşı ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için kullanılmaz. Anonslar anlaşılır ve
duyulur şekilde yapılmalıdır.
(5) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi
zorunludur. Bununla birlikte BAL denetçisinin izninin alınması şartıyla müsabakanın
başlamasına 60 dakikadan daha az bir süre kala da sulama yapılabilir. Sulama işleminin tüm
sahayı kapsaması zorunludur. Yeşil zeminin devre arasında sulanabilmesi için her iki takımın
temsilcilerinin talebi ile BAL Denetçisi’nin izni şarttır. Suni çim sahalarda aşırı sıcak havalarda
müsabakadan 45 dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir.
(6) Saha/tesis içerisinde alkollü içki bulundurulması ve satılması kesinlikle yasaktır.
MADDE 8 - MÜSABAKA ORGANİZASYONU ve SORUMLULUK
(1) Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının tarih, saat ve stadyum bilgileri TFF internet sitesinde
ilan edilir. Bu nedenle söz konusu bilgiler kulüplere ayrıca yazılı olarak bildirilmez. TFF’nin
internet sitesinde ilan edilen müsabaka bilgileri kulüplere yapılan resmi tebligat hükmündedir.
(2) BAL müsabakaları kural olarak Cumartesi veya Pazar günleri TFF tarafından belirlenen saatte
oynanır. Takımlardan birinin başvurusu veya müsabakanın oynanamaması ile ilişkin özel bir
durumun tespiti durumunda, BAL Tertip Komitesinin uygun bulması halinde müsabaka
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gününde, saatinde veya yerinde değişiklik yapılabilir. Zorunlu değişiklikler haftanın en geç
Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar yapılarak, TFF’nin internet sitesinde
yayınlanacaktır. Perşembe gününden itibaren TFF’nin internet sitesinde yer alan müsabaka
gün, saat ve stat bilgileri kesindir. Olağanüstü hallerde, o haftanın Perşembe veya Cuma günü
bir değişikliğe gidilmesi durumunda değişiklik TFF’nin internet sitesinde yayınlanır ve ilgili
kulüplere faksla bildirilir.
(3) 2013-2014 sezonunda 15 takımlı BAL gruplarında ilk yarıda bir ve ikinci yarıda bir olmak
üzere ligin iki haftası, hafta içinde oynanacaktır.13 ve 14 takımlı gruplarda devre arası 3 hafta,
15 takımlı gruplarda devre arası 2 haftadır.
(4) Sahalarda, müsabaka başlangıcında, devamında ve sonrasında sağlık, güvenlik, tribün
düzenlenmesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri
gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe aittir.
(5) Ev sahibi kulüp, seyircilerin sahaya alınmaya başlamasından, sahayı terk etmelerine kadar
geçen sürede statta bir ambulans ve bir doktor bulundurmalıdır. Görevlendirilen doktor sezon
boyunca kulüple sözleşmesi olabilir ya da anılan müsabakaya istinaden geçici olarak
görevlendirilebilir. Sözleşmesi olan doktorun ismi esame listesine yazılır. Geçici olarak
görevlendirilen doktorun isminin esame listesine yazılması ile birlikte belgesi de müsabaka
hakemine ibraz edilir.
(6) Ev sahibi kulüp, en az iki sedye taşıyıcı ve en az altı top toplayıcı bulundurmak, müsabakaların
oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.
(7) TFF, grupları bölgesel olarak oluşturmaya, fikstürü hazırlamaya, fikstürde gerekli
değişiklikleri yapmaya, müsabakaların gün, saat ve yerlerini değiştirmeye yetkilidir.
(8) Müsabakalar elverişsiz hava veya saha şartları nedeniyle ertelenebilir. Bu Statü’nün ve
FMT’nin güvenliğe ilişkin hükümleri saklıdır. Müsabaka hakemi, elverişsiz hava ve saha
koşulları sebebiyle müsabaka başlama saatinden iki saat veya daha az bir süre kaldıktan sonra
müsabakayı erteleyebilir. Ertelemeyi gerektiren sebeplerin bulunup bulunmadığının takdiri
müsabakanın hakemine aittir.
(9) Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları sahayı elverişsiz hava şartları ihtimali de dahil olmak
üzere müsabakanın tayin ve tespit edilen tarihte oynanması için hazır hale getirmek
zorundadırlar. Kabul edilebilir doğa şartları dışında sahanın hazır hale getirilmemesi
nedeniyle müsabakanın oynanmaması durumunda hakem, gözlemci ve denetçi ücretleri ile
misafir takımın ulaşım masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir. Bunun yanı sıra TFF,
müsabakanın aynı veya başka bir ilde oynanmasına karar verebilir.
(10) Ertelenen müsabakaların TFF tarafından belirlenen tarihte oynatılamaması durumunda,
müsabaka TFF tarafından başka bir saha veya ilde oynatılır. Ayrıca erteleme müsabakası ile
ilgili hakem, gözlemci, denetçi ve personel giderleri ile misafir takımın ulaşım masrafları ev
sahibi kulüp tarafından karşılanır.
(11) Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli olarak misafir takıma aittir.
(12) Müsabaka öncesi yapılacak seremonide, misafir takım futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde
önce hakemler, sonra ev sahibi takım futbolcuları ile tokalaşırlar. Daha sonra ev sahibi takım
futbolcuları, takım kaptanı önderliğinde hakemler ile tokalaşırlar. Ardından da müsabakanın
hakemi, top ve kale seçimi için takım kaptanlarını davet eder.
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(13) Yedek futbolcuların ısınma alanları FIFA, UEFA ve TFF Talimatları çerçevesinde oyun
alanının konumuna göre müsabaka öncesi hakem tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir.
Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla üçer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.
(14) BAL müsabakalarına hakem ve gözlemci atamaları, MHK tarafından yapılır. Müsabakalara bir
hakem, iki yardımcı hakem ve 4. hakem ile bir gözlemci atanır.
(15) FMT’nin 24. maddesinin 1. fıkrasının “a” bendinde ve işbu maddenin 10. fıkrasında yer alan
ücretler kulüp tarafından TFF’nin Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 1. Levent Ticari Şubesi
Müdürlüğü 186-6297758 no’lu hesaba (IBAN No: TR62 00062000 1860 0006 297758)
müsabaka tarihinden itibaren en geç 5 gün içinde yatırılarak, banka dekontu TFF Amatör İşler
Müdürlüğüne gönderilir. Anılan ücret ve giderlerin ödenmemesi talimatlara aykırı hareket
kabul edilerek, ilgili kişi ve kulüpler AFDK’ya sevk ve ödememe halinin devamı halinde
bunlar sezon başında verilen teminattan kesilir.
(16) Kulüpler, EK-2’de yer alan zaman çizelgesine uygun hareket etmek zorundadırlar.
MADDE 9 – SAHAYA GİREBİLECEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ
İMZALAYACAK YETKİLİLER
(1) Müsabakalarda, yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu ile
saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir eşofmanlı antrenör, bir eşofmanlı
kaleci antrenörü, bir masör ve bir doktor girebilir.
(2) Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi veya teknik adamlarından birinin
müsabakadan önce “Müsabaka İsim Listesini” imzalaması zorunludur. Müsabaka isim listesi
veya lisanslara yönelik itiraz varsa, listeye yazılır ve imza altına alınır. BAL müsabakalarında,
TFF’nin belirtildiği ve www.tff.org’nin Bölgesel Amatör Lig sayfasında yayınlanan
müsabaka isim listesi kullanılacaktır.
(3) BAL müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcular ile sahaya giriş kartı bulunmayan
yöneticiler, teknik sorumlu veya antrenörler müsabaka isim listesini imzalayamaz.
(4) Müsabaka isim listesini imzalamaya yetkili yönetici, teknik sorumlu veya antrenörler
müsabaka gününde cezalı iseler isim listesini imzalayamazlar.
(5) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde müsabaka hakem tarafından
oynatılmayacak, oynatılmayan müsabakalar hakkında AFDK’ca, Futbol Müsabaka Talimatı
uyarınca hükmen mağlubiyet kararı verilecektir.
(6) Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması durumu bir kulüp için bir sezonda
ikinci kez tekrarlandığı ve bu yüzden müsabaka hakem tarafından oynatılmadığı takdirde bu
müsabakanın hakem, gözlemci, denetçi ve personel masrafları ilgili kulüpten tahsil edilir.
(7)

Müsabaka isim listesini imzalayan yönetici veya teknik adam, oyun sırasında hakem
tarafından ihraç edildiği takdirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan bir başka yönetici veya
teknik adam yok ise müsabakanın devam eden bölümünde oyuncu değişikliği kartını
imzalamaya takım kaptanı yetkilidir.
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(8) Akreditasyon Talimatı hükümlerine göre müsabaka süresince saha içerisinde yer alabilecek
kişiler ancak saha kenarında kendilerine ayrılan yerlerde bulunabilirler.
MADDE 10 - TRİBÜN DÜZENLENMESİ ve ORGANİZASYON
(1) Kulüpler TFF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine
uymakla yükümlüdürler.
(2) Gerekli görüldüğü takdirde, sahalarda seyri engellemeyecek nitelikte ve Stadyum ve Güvenlik
Komitesi Talimatı’na uygun şekilde, seyirci ile müsabakanın yapıldığı yer arasına tel, duvar,
bariyer ve benzeri engeller konulur.
(3) Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş
bırakılmalıdır.
(4) Tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.
(5) Müsabakada görevli denetçi ve gözlemciye protokol tribününde müsabakayı rahat bir
konumda izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir
yer ayrılır.
(6) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmış bir tribünde
stadyumun oturma kapasitesinin en az % 5’ i oranında yer ayırmak zorundadır.
(7) Müsabakalarda TFF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter ve
Yardımcıları, Hukuk Müşavirliği, Merkez Hakem Kurulu, Amatör İşler Kurulu Başkan ve
Üyeleri, ile AFDK Başkan ve Üyeleri’ne talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer
ayrılması zorunludur. Ayrıca bu kişiler stadyumlarda istedikleri yere girebilir, bilgi ve belge
isteyebilir. Takımın bulunduğu ilin ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisine protokol
tribününde yer ayrılır.
(8) Müsabakalarda, takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları,
saygı duruşunda bulunmaları TFF’nin iznine tabidir.
(9) Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak TFF’nin izin verdiği pankartla çıkabilirler.
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve Kuruluşların pankart
taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de TFF’ye müracaat ederek onay almaları
gerekmektedir.
Pankartların boyu 14 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri müsabakadan, en az 3
gün önce yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda
pankartın BAL denetçisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Kulüpler yukarıda sayılanlar
dışında TFF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.
(10) Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet,
etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilmesi yasaktır. Ayrıca müsabaka alanına veya
yakın çevresine bu mahiyette afiş veya pankartların asılması yasaktır.
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(11) Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler TFF’nin iznine tabidir. TFF
tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde ve yeşil zeminde müsabakanın
başlamasına 45 dakika kala ve saha dışında (yeşil zemin dışında) müsabakanın başlamasına
15 dakika kala bitirilmesi ve sahanın müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur.
(12) BAL müsabakalarında eşgüdüm toplantısı yapılır. Eşgüdüm toplantısı, denetçi başkanlığında
kulüp yetkilileri ve diğer görevlilerin katılımıyla, müsabakanın başlamasından 60 dakika önce
stadyumda yapılır. Toplantının organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Toplantılarda
kulüpleri Yönetim Kurulu Üyelerinden biri, Futbol Şube Sorumlusu veya Kulüp Müdürü
temsil edebilir.
(13) Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve sahanın
içinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ederek emniyet ve
güvenliğin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak zorundadırlar.
(14) Stadyumlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet, sis bombası, ses bombası veya maytap
gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya
yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek
diğer maddeler, vuvuzela veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye
ulaşabilecek diğer aletler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler,
bulundurulamaz ve satılamaz.
MADDE 11 – KULÜPLERE YAPILACAK MADDİ YARDIM, ANTRENÖR VE
DEPLASMAN GİDERLERİNE KATKI PAYI
(1) BAL’a katılan tüm kulüplere, müsabakalar başladıktan sonra 10.000.-TL maddi katkı yapılır.
(2) 2013-2014 sezonunda en az 3 yaş kategorisine katılan takımların altyapı antrenörleri için aylık
400.-TL’den yıllık 4.800.-TL katkı yapılır.
(3) BAL’da yer alan takımların il sınırları dışında oynayacakları deplasman maçları için, karayolu
ile gidilen her kilometre başına 1.50.-TL katkı payı ödenecektir.
(4) Deplasman müsabakaları için T.C. Karayolu ölçümlerine göre tek yönde 200 kilometre ve
üzerindeki mesafeye gidecek olan kulüplere konaklama desteği olarak 1.000.-TL katkı payı
ödenecektir.
(5)

BAL kulüplerine yapılacak deplasman yol katkı payı ve konaklama katkı payının
ödenmesinde her deplasman müsabakası için ayrı, imzalı ve kaşeli dernek alındı makbuzu ile
banka hesap (IBAN) numarasını belirtir kulüp dilekçesinin gönderilmesi gerekmektedir.
MADDE 12 – BAL’DA YÜKSELME ve DÜŞME SİSTEMİ

(1) 2013–2014 Sezonunda Bölgesel Amatör Lig’den TFF 3.Lig’e toplam 9 takım yükselir.
(2) Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre deplasmanlı olarak oynanacaktır.
(3) Gruplarında birinci ve ikinci olan 22 takım play-off müsabakaları oynamaya hak kazanacaktır.
2 tur üzerinden oynanacak play-off müsabakalarının 1.turuna gruplarında ikinci olan 11 takım
katılacaktır. Bu 11 takım arasında yapılacak eşleşme kurasına göre 8 takım birbirleriyle
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eşleşir. Kalan 3 takım müsabaka oynamaksızın bir üst tura yükselir. 1.tur müsabakaları
Amatör İşler Kurulu tarafından belirlenen tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulüne
göre oynanır.
Bu müsabakaların galibi olan 4 takım ve müsabaka oynamaksızın bir üst tura yükselen 3
takım 2. tur müsabakasını oynamaya hak kazanacaktır. 1. tur eşleşmelerinde 2 ayrı grupta
temsil edilen İzmir takımları iki grupta da ikinciliği elde ederse doğrudan birbirleriyle
eşleşeceklerdir. İstanbul ilinin takımları, gruplarında ikinci oldukları takdirde birbirleriyle
eşleşirler. Şayet İstanbul ilinin tüm takımları gruplarında ikinci olurlarsa 3. takım, bu turda
başka bir ilin takımıyla eşleşir.
(4) 2. tur müsabakaları eşleştirmeleri, bölgesellik dikkate alınarak Amatör İşler Kurulu tarafından
yapılır.Tarafsız grup merkezlerinde tek maç eleme usulü oynanacak 2. tur müsabakalarında
galip gelen 9 takım TFF 3.Lig’e çıkmaya hak kazanır.
(5) Gruplarında son iki sırayı alan takımlar BAL’dan kulübün bulunduğu ilin en üst yerel ligine
düşerler.
(6) Bir ilin takımlarının BAL’a katılmaması, TFF 3. Lig’den düşmeden kaynaklanan kontenjan
artışı veya belirlenen kontenjanın altında takımla lige katılınması durumlarında ve illerin
belirlenen kontenjanlarına göre BAL’dan TFF 3.Lig’ine yükselme, BAL’da kalma ve
BAL’dan yerel lige düşme ile yerel ligden BAL’a yükselme aşağıdaki belirtilen yöntemlerle
meydana gelir:
a ) BAL’da 1 (bir) Takımla Temsil Edilen İller
2013 – 2014 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilen illerde, o takım TFF 3. Lig’e
yükselirse veya küme düşerse, o ilin 2013-2014 sezonu en üst yerel liginde birinci olan takım
BAL’a doğrudan katılma hakkı kazanır.
TFF 3. Lig’e yükselemeyen ve küme düşmeyen takım, BAL’daki sıralaması ne olursa olsun o
ilin en üst yerel liginde birinci olan takım ile müsabakaların sona ermesinden sonra kendi
ilinde baraj müsabakası oynar. Bu müsabakada galip gelen takım bir sonraki sezon BAL’da
oynamaya hak kazanır.
b) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup BAL’da Temsil Edilmeyen Çankırı ve Sinop
İlleri
2013 – 2014 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilme hakkı olup bu hakkını kullanmayan
Çankırı ve Sinop illerinin 2013 – 2014 sezonunda en üst yerel liginde birinci olan takımları
2014 – 2015 sezonunda BAL’a katılırlar.
c) BAL Kontenjanı 1 (bir) Takım Olup; 2 (iki) Takımla Temsil Edilen Çorum,
Kastamonu ve Mardin İlleri.
2013-2014 sezonunda BAL’da bir takımla temsil edilme hakkı olup, TFF 3.Lig’den düşen
takımlar nedeniyle 2 takımla temsil edilen Çorum, Kastamonu ve Mardin illerinin 2014-2015
sezonunda bir takımla temsil edileceği dikkate alınarak, bu illerin;
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2 takımından biri TFF 3. Lig’e yükselir, biri de küme düşerse, ilin en üst yerel liginde birinci
olan takım doğrudan BAL’a yükselir.
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer takım küme düşmezse, küme düşmeyen takım ile
ilin en üst yerel ligi birincisi olan takım baraj müsabakası oynar. Kazanan takım BAL’da
oynamaya hak kazanır.
2 takımın 2’side küme düşerse, ilin yerel liginde birinci olan takım BAL’a yükselir.
2 takımın her ikisi de TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezlerse, sezon sonu puan
tablosunda alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer. Üst sırada olan takım ise yerel lig
birincisi ile baraj müsabakası oynar.
2 takımdan biri küme düşer, diğer takım 3. Lige yükselmez veya küme düşmez ise bu takım
ilin en üst yerel ligin birincisi olan takım ile baraj müsabakası oynar. Kazanan takım BAL ’da
oynamaya hak kazanır.
d) BAL’da 2 (iki) Takımla Temsil Edilen İller
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir diğer takım küme düşerse, o ilin en üst yerel liginde
birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir diğer takım küme düşmezse, o ilin en üst yerel liginde
birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım ligdeki sıralaması ne
olursa olsun o ilin yerel liginde ikinci olan takım ile baraj müsabakası oynar.
2 takım da TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmez ise bu iki takımdan sezon sonu puan
tablosunda üst sırada yer alan takım BAL’da kalır, alt sırada yer alan takım en üst yerel ligin
birincisi ile baraj müsabakası oynar.
2 takımdan biri küme düşerse o ilin en üst yerel liginde birinci olan takım doğrudan BAL’a
yükselir. Diğer takım BAL’da kalır.
2 takımın ikisi de küme düşerse o ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar
doğrudan BAL’a yükselir.
e) BAL Kontenjanı 2 (iki) Takım Olup; 1 (bir) Takımla Temsil Edilen Isparta ve Uşak
İlleri
2013 – 2014 sezonunda BAL’da iki takımla temsil edilme hakkı olup da, bir takımla temsil
edilen Isparta ve Uşak illerinin BAL takımları, TFF 3.Lig’e yükselirse veya küme düşerse, o
ilin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Bu takım
TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezse BAL’da kalır. O ilin en üst yerel liginde birinci
olan takım BAL’a katılır.
f) BAL Kontenjanı 2 (iki) takım olup; 3 (üç) Takımla Temsil Edilen Diyarbakır, Hatay
ve Zonguldak İlleri
2013 – 2014 sezonunda, BAL’da iki takımla temsil edilme hakkı olup; TFF 3.Lig’den düşen
takımlar nedeniyle üç takımla temsil edilen Diyarbakır, Hatay ve Zonguldak illerinin;
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3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takımı küme düşerse, ilin en üst yerel liginde birinci
ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, ilin en üst yerel liginde birinci
olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Kalan takım ise yerel lig ikincisi ile baraj müsabakası
oynar.
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselip diğer iki takım küme düşmezse, bu takımlardan sezon
sonu puan tablosunda alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer, üst sırada olan takım ise
en üst yerel lig ikincisi ile baraj müsabakası oynar. İlin en üst yerel lig birincisi olan takım
doğrudan BAL’a yükselir.
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’da
kalır, en üst yerel lig birincisi ise doğrudan BAL’a yükselir.
3 takımdan biri küme düşerse, kalan iki takımdan sezon sonu puan tablosunda alt sırada olan
takım en üst yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynar. Sezon sonu puan tablosunda üst
sırada olan takım BAL’da kalır.
3 takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan tablosunda
en üstte olan takım BAL’da kalır, en alta olan takım doğrudan yerel lige düşer. İkinci olan
takım ise en üst yerel lig birincisi ile baraj müsabakası oynar.
g) BAL’da 3 (üç) Takımla Temsil Edilen İller
3 Takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, diğer 2 takımdan birisi küme düşerse, yerel ligde
birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da
kalır.
3 Takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer iki takım da küme düşerse, yerel ligde birinci,
ikinci ve üçüncü olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir.
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer 2 takım küme düşmezse, yerel lig birincisi olan
takım doğrudan BAL’a katılır. Küme düşmeyen 2 takımdan sezon sonu puan tablosunda alt
sırada olan takım yerel lig ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Üst sırada olan takım BAL’da
kalır.
3 takımın hiç biri TFF 3. Lig’e yükselemez ve küme düşmezse, sezon sonu puan tablosunda
üst sırada olan takım BAL’da kalır. 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada yer
alan takım doğrudan yerel lige düşer. Bu takım yerine, yerel ligde birinci olan takım BAL’a
doğrudan yükselir. 3 takım arasında ikinci olan takım yerel ligin ikincisi ile baraj müsabakası
oynar.
3 takımdan biri küme düşerse, yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer
2 takım arasında sezon sonu puan tablosunda üst sırada yer alan takım BAL’da kalır, alt
sırada olan takım ise yerel ligde ikinci olan takımla baraj müsabakası oynar.
3 takımdan iki takım küme düşerse, yerel ligde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan
BAL’a yükselir. TFF 3. Lig’e yükselemeyen ve küme düşmeyen üçüncü takım BAL’da kalır.
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h) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 2 (iki) Takımla Temsil Edilen Antalya İli
2 takımdan TFF 3.Lig’e yükselir biri de ligden düşerse, ilin en üst yerel liginde birinci, ikinci
ve üçüncü olan takımlar BAL’a yükselir.
2 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir veya ligden düşerse, kalan takım BAL’da oynamaya
devam eder. İlin en üst yerel liginde birinci ve ikinci olan takımlar BAL’a yükselir.
2 takımı da TFF 3.Lig’e yükselemez veya küme düşmezlerse, iki takım arasında sezon sonu
puan tablosunda üst sırada olan takım BAL’da kalır, alt sırada olan takım ise yerel ligde ikinci
olan takımla baraj müsabakası oynar. Yerel ligde birinci olan takım BAL’a yükselir.
2 takımı da küme düşerlerse, ilin en üst yerel liginde birinici, ikinci ve üçüncü olan takımlar
BAL’a yükselir.
i) BAL Kontenjanı 3 (üç) Takım Olup 4 (dört) Takımla Temsil Edilen Trabzon İli
2013-2014 sezonunda BAL’ da üç takımla katılma hakkı olup da TFF 3.Lig’den düşmeler
nedeniyle dört takımla temsil edilen Trabzon ilinin 2014-2015 sezonunda 3 takımla temsil
edileceği dikkate alınarak ;
Dört takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, ligde kalan takım BAL’ da
oynamaya devam eder. Yerel ligde birinci ve ikinci olan takımlar BAL’ a yükselir.
Dört takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, yerel ligde birinci olan
takım BAL’ a çıkar. BAL’ daki diğer iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan
takım BAL ’da kalır, diğer takım yerel ligin ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Galip gelen
takım BAL’ da oynar.
Dört takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer üç takım küme düşmezse, yerel ligde birinci
olan takım BAL’ a yükselir. Diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan takım
BAL’ da kalır. Bu üç takım arasından ikinci sırada olan takım yerel ligin ikincisi ile baraj
müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’ da oynamaya hak kazanır. Bu üç takım arasından
en alt sırada yer alan takım yerel lige düşer.
Dört takımdan TFF 3.Lig’e yükselen olmaz, iki takım küme düşerse, yerel ligde birinci olan
takım BAL’ a yükselir. Diğer iki takımın ligdeki sezon sonu puan tablosunda üstte olan takım
BAL’ da kalır. Diğer takım yerel ligin ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım
BAL’ da oynamaya hak kazanır.
Dört takımdan TFF 3.Lig’e yükselen olmaz, bir takım küme düşerse, kalan üç takımdan sezon
sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel lige düşer. Üç takımın puan tablosunda en
üstte olanı BAL’ da kalır; 2.sırada olan takım yerel ligde ikinci olan takım ile baraj
müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’ da oynar. Yerel ligde birinci olan takım doğrudan
BAL’ a yükselir.
Dört takımdan hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezse , dört takım arasında sezon
sonu puan tablosunda en üst sırada olan takım BAL’ da kalır ; ikinci olan takım yerel lig
ikincisi ile baraj müsabakası oynar. Galip gelen takım BAL’ da oynar. Dört takım arasında
sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan iki takım ise yerel lige düşer. Yerel lig birincisi
BAL’ a yükselir.
j) BAL’da 4 (dört) Takımla Temsil Edilen Ankara İli
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BAL’da 4 (dört) takımla temsil edilen Ankara ilinin 4 takımı da aynı grupta bulunur.
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer takımlar küme düşmezse, o ilin yerel liginde
birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen 3 takımdan sezon sonu puan
tablosunda en alt sırada olan takım yerel lig’e düşer, yerel ligde ikinci olan takım doğrudan
BAL’a yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
4 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, 1 takım küme düşerse, yerel ligde birinci ve ikinci olan
takımlar doğrudan BAL’ yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir; 2 takım küme düşerse, yerel ligde birinci, ikinci ve
üçüncü olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 1 takım BAL’da kalır.
4 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselemez ve küme düşmezse, 4 takım arasında sezon sonu
puan tablosunda en alt sırada olan takım doğrudan yerel lige düşer. Yerel ligde birinci olan
takım doğrudan BAL’a yükselir. BAL’da üçüncü olan takım yerel lig ikincisi ile baraj
müsabakası oynar. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
4 takımın biri küme düşerse, yerel ligde birinci olan takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 3
takım arasında sezon sonu puan tablosunda üçüncü olan takım yerel lig ikincisi ile baraj
müsabakası oynar. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
4 takımın ikisi küme düşerse, yerel ligde birinci ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a
yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
k) BAL Kontenjanı 4 (dört) Takım Olup 3 (üç) Takımla Temsil Edilen Bursa İli
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer ikisi küme düşmezse, ilin en üst yerel liginde ilk
iki sırayı alan takımlar BAL’a yükselir. Kalan iki takımdan sezon sonu puan tablosunda üst
sırada olan takım BAL’da kalır, alt sırada olan takım ile yerel lig üçüncüsü baraj müsabakası
oynar.
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, biri küme düşerse, ligde kalan takım BAL’da oynamaya
devam eder. En üst yerel ligde ilk üç sırayı alan takımlar BAL’a yükselir.
3 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer ikisi küme düşerse, ilin en üst yerel liginde ilk
dört sırayı alan 4 takım BAL’a yükselir.
3 takımdan hiçbirisi TFF 3.Lig’e yükselmez ve küme düşmezlerse, sezon sonu puan
tablosunda en alt sırada olan takım yerel lige düşer. Diğer 2 takım BAL’da kalır. Yerel ligde
ilk 2 sırayı alan takımlar BAL’da oynamaya hak kazanır.
3 takımın birisi küme düşerse, yerel ligde ilk 2 sırayı alan takımlar BAL’da oynamaya hak
kazanır. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
3 takımın ikisi küme düşerse, yerel ligde ilk 3 sırayı alan takımlar BAL’da oynamaya hak
kazanır. Diğer takım BAL’da kalır.
l) BAL Kontenjanı 4 (dört) Takım Olup 5 (beş) Takımla Temsil Edilen Kocaeli İli
5 takımdan bir takım TFF 3.Lig’e yükselir ve diğer takımlar küme düşmezse, diğer 4
takımdan birinci ve ikinci olan takımlar BAL’da kalır. Üçüncü olan takım ile yerel lig ikincisi
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ile baraj müsabakası oynar. En alt sırada olan BAL takımı küme düşer. Yerel lig birincisi
BAL’a yükselir.
5 takımdan bir takım TFF 3.Lig’e yükselir, bir takım küme düşerse, diğer 3 takımdan sezon
sonu puan tablosunda üstte olan 2 takım BAL’da kalır. Alt sırada olan takım ile yerel lig
sıralamasında ikinci olan takım baraj müsabakası oynar. Yerel lig birincisi BAL’a yükselir.
5 takımdan bir takım TFF 3.Lig’e yükselir, iki takım küme düşerse, diğer 2 takım BAL’da
oynamaya devam eder. Yerel lig birincisi ve ikincisi BAL’a yükselir.
5 takımın hiçbiri TFF 3.Lig’e yükselmez veya küme düşmezse, 5 takım arasında sezon sonu
puan tablosunda en alt sırada olan 2 takım yerel lige düşer. Yerel lig birincisi BAL’a yükselir.
Sezon sonu puan tablosunda 5 takım arasında birinci olan takım BAL’da kalır. İkinci ve
üçüncü sırayı alan 2 BAL takımı, yerel lig ikincisi ve üçüncüsü ile çapraz eşleme sistemiyle
baraj müsabakası oynarlar.
5 takımdan birisi küme düşerse, diğer 4 takımdan sezon sonu puan tablosunda en üstte olan
takım BAL’da kalır, en alt sırada olan takım yerel lige düşer. 4 takımın sıralamasında ikincisi
ve üçüncü olan takımlar yerel lig ikincisi ve üçüncüsü ile çapraz eşleşme sistemiyle baraj
müsabakası oynarlar. Yerel lig birincisi direk BAL’a yükselir.
5 takımdan ikisi küme düşerse, diğer 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda üstte olan 2
takım BAL’da kalır, alt sırada olan takım ile yerel lig sıralamasında ikinci olan takım baraj
müsabakası oynar. Yerel lig birincisi BAL’a yükselir.
m) BAL’da 6 (altı) Takımla Temsil Edilen İzmir İli
BAL’da 6 (altı) takımla temsil edilen İzmir ilinin 3 takımı bir grupta, 3 takımı bir başka
grupta bulunur.
3 takımlı gruplarda 3 takımla temsil edilen illerdeki statü (12/g) aynen uygulanır. Bununla
birlikte, TFF 3. Lig’e yükselme veya küme düşme nedeniyle (bu Statü’nün ilgili hükümleri
uyarınca küme düşmüş sayılmalar da dahil olmak üzere) İzmir ili kontenjanında meydana
gelen eksilme, öncelikli olarak o ilin yerel ligindeki sıralamaya göre doğrudan BAL’a
katılacak olan takımlar belirlenir. Daha sonra ilin yerel ligindeki sıralamasına göre baraj
müsabakası oynama durumunda olan takımlar arasında, BAL ve yerel amatör ligdeki takımlar
birbirleriyle oynamayacak şekilde kur’a çekilir. Kazanan takımlar BAL’da oynamaya hak
kazanır.
n) BAL’da Kontenjanı 12 (oniki) takım olup, 11 (onbir) Takımla Temsil Edilen İstanbul
İli
BAL’da 11 (onbir) takımlı İstanbul ili, 3 takımlı bir ve 4’er takımlı iki olmak üzere üç ayrı
grupta temsil edilmektedir.
TFF 3. Lig’e yükselme veya küme düşme nedeniyle (bu Statü’nün ilgili hükümleri uyarınca
küme düşmüş sayılmalar da dahil olmak üzere) İstanbul ili kontenjanında meydana gelen
eksilme, (2014-2015 sezonunda İstanbul ili kontenjanının 12 takım olacağı dikkate alınarak)
öncelikli olarak o ilin yerel ligindeki sıralamaya göre doğrudan BAL’a katılacak olan takımlar
belirlenir. Daha sonra ilin yerel ligindeki sıralamasına göre baraj müsabakası oynama
durumunda olan takımlar arasında, BAL ve yerel amatör ligdeki takımlar birbirleriyle
oynamayacak şekilde kur’a çekilir. Kazanan takımlar BAL’da oynamaya hak kazanır.
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4 takımın bulunduğu grupta İstanbul takımlarının düşme ve yükselmeleri:
4 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, diğer takımlar küme düşmezse, o ilin yerel lig
sıralamasındaki takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 3 takımın hiçbiri küme düşmezse, bu
3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada olan takım yerel lig’e düşer, yerel lig
sıralamasından takım doğrudan BAL’a yükselir. 3 takımdan puan tablosunda ortada yer alan
takım yerel lig sıralamasındaki takım ile baraj müsabakası oynar. Diğer 1 takım BAL’da kalır.
4 takımdan biri TFF 3. Lig’e yükselir, 1 takım küme düşerse, yerel lig sıralamasındaki birinci
ve ikinci olan takımlar doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 2 takım BAL’da kalır.
4 takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir; 2 takım küme düşerse, yerel lig sıralamasındaki 3 takım
doğrudan BAL’a yükselir. Diğer 1 takım BAL’da kalır.
4 takımın hiçbiri TFF 3. Lig’e yükselemez ve küme düşmezse, 4 takım arasında sezon sonu
puan tablosunda en alt sırada olan 1 takım doğrudan yerel lige düşer. Yerel lig
sıralamasındaki takım doğrudan BAL’a yükselir. Sezon sonu puan tablosunda 4 takım
arasında 2. ve 3. olan takımlar, yerel lig sıralamasındaki 2 takım ile baraj müsabakası oynar.
Diğer 1 takım BAL’da kalır.
4 takımın biri küme düşerse, yerel lig sıralamasındaki takım doğrudan BAL’a yükselir. Diğer
3 takım arasında sezon sonu puan tablosunda 2.ve 3.olan takımlar yerel lig sıralamasındaki 2
takım ile baraj müsabakası oynar. Diğer 1 takım BAL’da kalır.
4 takımın ikisi küme düşerse, yerel lig sıralamasındaki 2 takım doğrudan BAL’a yükselir.
Diğer 2 takım BAL’da kalır.
3 takımın bulunduğu gruplardaki İstanbul takımlarının düşme ve yükselmeleri:
3 Takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer 2 takımdan birisi küme düşerse, yerel lig
sıralamasından iki takım BAL’a yükselir. Küme düşmeyen takım BAL’da kalır.
3 Takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer iki takım da küme düşerse, yerel lig
sıralamasından üç takım BAL’a yükselir.
3 Takımdan biri TFF 3.Lig’e yükselir, diğer 2 takım küme düşmezse, yerel lig sıralamasından
bir takım doğrudan BAL’a yükselir. Küme düşmeyen 2 takımdan sezon sonu puan tablosunda
alt sırada olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar. Üst sırada
olan takım BAL’da kalır.
3 Takımın hiç biri TFF 3.Lig’e yükselemez ve küme düşmezse, sezon sonu puan tablosunda
üst sırada olan takım BAL’da kalır. 3 takımdan sezon sonu puan tablosunda en alt sırada yer
alan takım doğrudan yerel lige düşer. Yerel ligden bir takım BAL’a yükselir. 3 takım arasında
ikinci olan takım yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar.
3 Takımdan biri küme düşerse, yerel lig sıralamasından bir takım BAL’a yükselir. Diğer 2
takım arasında sezon sonu puan tablosunda üst sırada yer alan takım BAL’da kalır, alt sırada
olan takım ise yerel lig sıralamasından bir takım ile baraj müsabakası oynar.
3 Takımdan iki takım küme düşerse, yerel lig sıralamasından iki takım BAL’a yükselir. TFF
3.Lig’e yükselemeyen ve küme düşmeyen takım BAL’da kalır.
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MADDE 13 - BAL BARAJ MÜSABAKALARI
(1) BAL baraj müsabakaları, il merkezinde TFF tarafından yetki verilen kişi ve kuruluşlarca
belirlenen sahalarda oynanır.
(2) Baraj müsabakaları tek maç eleme usulü ile oynanır.
(3) BAL baraj müsabakaları, kural olarak, BAL müsabakalarının tamamlanması sonrası 15 gün
içinde oynatılır.
MADDE 14 - KUPA ve MADALYALAR
(1) BAL müsabakaları sonunda TFF 3.Ligi’ne yükselen takımlara şampiyonluk kupası verilir.
(2) Kupa töreni organizasyonu TFF tarafından yapılır. Kulüpler TFF’nin belirleyeceği
organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak zorundadırlar.
MADDE 15 - FORMA SETLERİ
(1) Takımlar, biri açık renk diğeri ise koyu renk olmak üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve
müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu ligde forma seti sayısı
sınırlaması yoktur.
(2)

Forma setlerine alınacak reklamlar konusunda Sportif Ekipman ve Reklam Talimatı
hükümleri uygulanır.
MADDE 16 - BAL DENETÇİLERİ
BAL kapsamında oynanacak bütün müsabakalara o ilin TASKK üyesi ASKF Başkanlığı,
ASKF’nin olmadığı illerde Futbol İl Temsilciliği tarafından her maç için bir Denetçi
görevlendirilir.
MADDE 17 - STATÜDE BULUNMAYAN HÜKÜMLER
Bu Statü’de özel bir hüküm bulunmayan hallerde 2013-2014 Sezonu Amatör Futbol
Ligleri’nde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı hükümleri uygulanır. Bu Statü’de olmayan
hükümler hakkında karar verme yetkisi TFF’ ye aittir.
MADDE 18 - YÜRÜRLÜK
Bu Statü, 21.08.2013 tarih ve 32 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş ve
13.09.2013 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.
MADDE 19 - YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER
Bu talimatla, 10.09.2012 tarihinde TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde
yayımlanarak yürürlüğe giren Bölgesel Amatör Lig Statüsü yürürlükten kaldırılmıştır.
TFF Yönetim Kurulu’nun 25.09.2013 tarih ve 33 sayılı toplantısında, bu Statü’nün 12.
maddesinin 6. fıkrasının “c” bendine son cümle eklenmiş ve bu ekleme 27.09.2012 tarihinde
TFF’nin resmi web sitesi olan www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
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EK:1

2013 – 2014 SEZONU
BÖLGESEL AMATÖR LİGE KATILMA HAKKI OLAN KULÜPLER
İLİ

KULÜP

KULÜP İSİMLERİ

SAYISI
CEYHANSPOR (BAL DİREK)
ADANA

3

ALPİN POZANTI GENÇLİK VE SPOR (BAL BARAJ)
KOZAN BLD. SPOR (YEREL DİREK)

ADIYAMAN

1

ADIYAMAN İL ÖZEL İDARESİ SPOR (YEREL BARAJ)

AFYON

2

AFYON İSCEHİSARSPOR (BAL DİREK)
EMİRDAĞSPOR (BAL BARAJ)

AĞRI

1

PATNOS GENÇLİK SPOR (BAL BARAJ)

AMASYA

1

MERZİFONSPOR (YEREL BARAJ)
SİNCAN BELEDİYESPOR (BAL DİREK)

ANKARA

4

GÖLBAŞI BELEDİYE SPOR (YEREL BARAJ)
ETİMESGUT BLD. SPOR (YEREL DİREK)
KEÇİÖREN BAĞLUM SPOR (YEREL DİREK)

ANTALYA

2

MURATPAŞA BELEDİYE SPOR (BAL DİREK)
KUMLUCA BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ)

ARTVİN

1

ARHAVİ SPOR (BAL BARAJ)
DİDİM BELEDİYESPOR (BAL DİREK)

AYDIN

3

ÇİNE MADRANSPOR (BAL BARAJ)
İNCİRLİOVA BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)
BALIKESİR BELEDİYESPOR (BAL DİREK)

BALIKESİR

3

EDREMİT BELEDİYESPOR (YEREL BARAJ)
ERDEKSPOR (YEREL DİREK)

BİLECİK

1

VİTRASPOR (YEREL DİREK)

BİNGÖL

1

BİNGÖL ÇAPAKÇUR SPOR (YEREL DİREK)

BİTLİS

1

TATVAN GENÇLERBİRLİĞİ SPOR (BAL BARAJ)

BOLU

1

MUDURNUSPOR (YEREL BARAJ)

BURDUR

1

BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR (BAL BARAJ)
YENİŞEHİR BELEDİYESPOR (BAL DİREK)
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BURSA

3

KESTEL BELEDİYESPOR (BAL BARAJ)
İNEGÖL GENÇLER GÜCÜ SPOR(YEREL DİREK)

ÇANAKKALE

2

BOZCAADASPOR (BAL DİREK)
YENİ ÇANSPOR (YEREL BARAJ)

ÇORUM

2

ÇORUMSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)
İSKİLİP BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR (BAL BARAJ)
DENİZLİ SARAYKÖY SPOR (BAL DİREK)

DENİZLİ

3

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESPOR (YEREL DİREK)
ACIPAYAM GENÇLİK SPOR (YEREL DİREK)
DİYARBAKIRSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)

DİYARBAKIR

3

ERGANİSPOR (BAL DİREK)
DİYARBAKIR YOLSPOR (YEREL BARAJ)

EDİRNE

2

EDİRNE SPOR GENÇLİK (BAL DİREK)
KEŞANSPOR (YEREL DİREK)

ELAZIĞ

2

ELAZIĞ İL ÖZEL İDARE SPOR (BAL DİREK)
ELAZIĞ YOLSPOR (YEREL DİREK)

ERZİNCAN

1

ERZİNCANSPOR (BAL BARAJ)

ERZURUM

1

YAKUTİYESPOR (BAL BARAJ)

ESKİŞEHİR

2

ESKİŞEHİR SAĞLIKSPOR (BAL DİREK)
ESKİŞEHİR DEMİRSPOR (BAL BARAJ)

GAZİANTEP

2

ŞAHİNBEY BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR (BAL DİREK)
ŞEHİT KAMİL BLD. SPOR (BAL BARAJ)

GİRESUN

2

1926 BULANCAKSPOR (BAL DİREK)
ÖZ ESPİYE BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ)

GÜMÜŞHANE

1

KELKİT HÜRRİYETSPOR (BAL BARAJ)

HAKKARİ

1

YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)

İSKENDERUNSPOR 1967 (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)
HATAY

3

ERZİN BELEDİYESPOR (BAL BARAJ)
REYHANLI BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)

ISPARTA

1

ISPARTASPOR (YEREL DİREK)
TOROSLAR BELEDİYESPOR (BAL DİREK)

MERSİN

3

MERSİN B.ŞEHİR BLD.MESKİSPOR (BAL BARAJ)

18

ANAMUR BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)
VEFASPOR (BAL DİREK)
ÇATALCA SPOR (BAL DİREK)
DİKİLİTAŞ SPOR (BAL DİREK)
SULTANGAZİ SPOR (BAL DİREK)
BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ)
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR (BAL BARAJ)
İSTANBUL

11

YENİBOSNA SPOR (YEREL DİREK)
YENİKÖYSPOR (YEREL DİREK)
İSTANBUL HALİDE EDİP ADIVARSPOR (YEREL DİREK)
KUŞTEPE SPOR (YEREL DİREK)
ARNAVUTKÖY
(YEREL DİREK)

BELEDİYESİ

GENÇLİK

VE

SPOR

GÜMÜŞORDU SPOR (BAL DİREK)
TİRE 1922 SPOR (BAL DİREK)
İZMİR

6

İZMİRSPOR (BAL BARAJ)
FOÇA BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)
ÇİĞLİ BELEDİYESPOR (BAL BARAJ)
Y.BORNOVASPOR (YEREL DİREK)

KARS

1

KARSSPOR (BAL BARAJ)

KASTAMONU

2

KASTAMONUSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)
TOSYA BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ)

KAYSERİ

2

KAYSERİ YOLSPOR (BAL DİREK)
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)

KIRKLARELİ

2

LÜLEBURGAZSPOR (BAL DİREK)
BABAESKİSPOR (BAL BARAJ)

KIRŞEHİR

1

YEŞİL KIRŞEHİR SPOR (YEREL DİREK)
GEBZESPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)

KOCAELİ

5

KÖRFEZ BELEDİYESİ HEREKE YILDIZSPOR (BAL
DİREK)
KARTEPE SUADİYE SPOR (BAL DİREK)
ÇAYIROVA SPOR (YEREL DİREK)
İZMİT BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)
ÇATALHÜYÜK ÇUMRA BLD. SPOR (BAL BARAJ)

KONYA

3

KARAPINAR BELEDİYESPOR (YEREL DİREK)

19

SARAYÖNÜ BELEDİYESPOR (BAL DİREK)
KÜTAHYA SERA ŞEKERSPOR (BAL BARAJ)
KÜTAHYA

3

KÜTAHYA ÖZEL
(YEREL DİREK)

İDARE

KÖY

HİZMETLERİSPOR

KÜTAHYASPOR (BAL DİREK)
MALATYA

2

44 MALATYA SPOR (BAL DİREK)
MALATYA İL ÖZEL İDARESİSPOR (BAL BARAJ)
MANİSA BELEDİYE SPOR (BAL DİREK)

MANİSA

3

SALİHLİ BELEDİYE SPOR (BAL BARAJ)
SOMASPOR (YEREL DİREK)

K.MARAŞ

2

ELBİSTAN BELEDİYESPOR (BAL DİREK)
TÜRKOĞLU BELEDİYESPOR (YEREL BARAJ)

MARDİN

2

MARDİNSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)
GİRMELİ BELEDİYE SPOR (YEREL BARAJ)

MUĞLA

2

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR (BAL DİREK)
MUĞLASPOR (BAL BARAJ)

MUŞ

1

MUŞ OVASISPOR (BAL BARAJ)

NEVŞEHİR

1

NEVŞEHİR SPOR GENÇLİK(BAL BARAJ)

NİĞDE

1

NİĞDE BELEDİYESPOR(BAL BARAJ)

ORDU

2

FATSA BELEDİYESPOR(BAL DİREK)
SOYASPOR GENÇLİK (BAL BARAJ)

RİZE

2

ÇAYELİ SPOR(BAL DİREK)
KALKANDERE SPOR (BAL BARAJ)
ADAPAZARI SPOR(BAL DİREK)

SAKARYA

3

KARASUSPOR (YEREL BARAJ)
SERDİVANSPOR(YEREL DİREK)
ATAKUM BELEDİYESPOR(BAL DİREK)

SAMSUN

3

ÇARŞAMBASPOR(BAL BARAJ)
İLKADIM BELEDİYESPOR(YEREL DİREK)

SİİRT

1

KURTALAN SPOR(BAL BARAJ)

SİVAS

2

ZARA BELEDİYESPOR(BAL DİREK)
YILDIZELİ BİRLİK SPOR(YEREL DİREK)

TEKİRDAĞ

2

TEKİRDAĞSPOR(BAL DİREK)
ÇERKEZKÖY SPOR(BAL BARAJ)
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TOKAT

1

ERBAA GÜREŞ İHTİSASSPOR(BAL BARAJ)
BEŞİKDÜZÜSPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)

TRABZON

4

YOMRASPOR(BAL BARAJ)
BEŞİRLİSPOR(YEREL BARAJ)
TRABZON FAROZ GENÇLİK SPOR(YEREL DİREK)

TUNCELİ

1

DERSİM SPOR(BAL BARAJ)

Ş.URFA

2

BİRECİK BELEDİYESPOR(BAL DİREK)
Ş.URFA KARAKÖPRÜ BLD.SPOR (YEREL DİREK)

UŞAK

1

UŞAK SPORTİF GENÇLİK SPOR(BAL DİREK)

VAN

1

VAN İPEKYOLU SPOR(YEREL BARAJ)

YOZGAT

1

SORGUN BELEDİYESPOR(BAL BARAJ)
KİLİMLİ BELEDİYESPOR (TFF 3.LİGDEN DÜŞTÜ)

ZONGULDAK

3

ZONGULDAK KÖMÜRSPOR(BAL DİREK)
KOZLU BELEDİYESPOR(BAL BARAJ)

AKSARAY

1

AKSARAY BELEDİYE SPOR(YEREL DİREK)

BAYBURT

1

BAYBURT GRUP ÖZEL İDARE GENÇLİK VE SPOR(BAL
BARAJ)

KARAMAN

1

KARAMAN BELEDİYESPOR(BAL BARAJ)

KIRIKKALE

1

MKE KIRIKKALESPOR(BAL BARAJ)

BATMAN

1

BATMAN GERCÜŞ BAĞLAR SPOR(BAL BARAJ)

ŞIRNAK

1

CİZRE BASRA SPOR(BAL BARAJ)

BARTIN

1

BARTINSPOR(BAL BARAJ)

ARDAHAN

1

GÖLE BELEDİYE SPOR(YEREL DİREK)

IĞDIR

1

IĞDIR GENÇLERBİRLİĞİ SPOR(YEREL DİREK)

YALOVA

2

ARMUTLU BELEDİYESPOR(BAL DİREK)
YALOVASPOR(YEREL BARAJ)

KARABÜK

1

SAFRANBOLU SPOR(YEREL DİREK)

KİLİS

1

KİLİS BLD.SPOR (BAL BARAJ)

OSMANİYE

1

OSMANİYE SPOR 2011(YEREL BARAJ)

DÜZCE

2

BEYKÖY BELEDİYESPOR(BAL DİREK)
AKÇAKOCASPOR(BAL BARAJ)

TOPLAM

155
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EK:2
MÜSABAKALARDA UYGULANACAK ZAMAN ÇİZELGESİ
SAAT- DAKİKA

TÜM
MÜSABAKALARDA
UYGULAMA

GÖREV

- 90 dk.

Tesisin denetlenmesi

- 90 dk

Hakemlerin stada gelişi ve sahanın denetimi

- 90 dk

Takımların stada gelişi

- 60 dk

Eşgüdüm Toplantısı: Oyuncu isim listeleri,
lisanslar, akreditasyon listeleri ve forma, şort ile
tozluk örneklerinin temini ve denetimi

- 45 dk

Hakemlerin ve takımların ısınmak için oyun
alanına çıkması

- 5 dk

Takımların ve hakemlerin oyun alanına çıkması,
giysi ve gereçlerin kontrolü

- 3 dk

Seremoni, kale - top seçimi, kalelerin kontrolü

- 0 dk

Müsabaka Denetçisi’nden “başla” işareti ve
müsabakanın başlaması.

-
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