
 

 

 
 
 
 
 
 

31.12.2019 

KORUMALI FUTBOL 2020 SEZONU  

TEKNİK KURUL KARARLARI 

 

GENEL KARARLAR 

 

1) Türkiye Korumalı Futbol 1.Ligi (TKFL 1) ve Türkiye Korumalı Futbol 2.Ligi (TKFL 

2) için 2020 sezonu 29 Şubat 2020 – 21 Haziran 2020 tarihleri arasına planlanmıştır. 

Liglere katılan takım sayıları kesinleştikten sonra fikstür nihai halini alacaktır. 

 

2) 1. Lig’e ve 2. Lig’e katılım başvurularının kulüpler tarafından imzalı taahhütname ile 

birlikte en geç 31 Ocak 2020 Cuma günü saat 17:00'ye kadar korumalifutbol@trf.org.tr 

adresine (pdf formatında ) e-posta olarak iletilmesi, aksi bir durum söz konusu 

olduğunda ve federasyonca belgelerin orijinallerini istemesi durumunda Gazi Mahallesi 

Bolat Sokak No:12 Yenimahalle / Ankara / TÜRKİYE adresine orijinal evrakların 

ulaştırılması gerekmektedir.  

3) Lige katılacak olan kulüpler TRF tarafından hazırlanmış olan tüzük/yönetmeliklere, 

gönderilmiş olan taahhütnameye ve TRF yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan 

Teknik Kurul kararlarına uymak zorundadırlar. Lige katılmak üzere başvuruda bulunan 

kulüpler, başvuru esnasında en az bir adet 2020 vizesi tamamlanmış              2. Kademe 

antrenör içerir şekilde, tüm antrenörlerini ve müsabakalara takımın başında çıkacak en 

az 1 adet yöneticiyi federasyona bildirmeli ve onaylatmalıdır (Yönetici antrenörlerden 

biri de olabilir). Sezon içinde takımlar kadrolarına yeni antrenör ekleyebilir ya da 

antrenör değişikliği yapabilirler. Kulüpler ayrıca sezon içinde müsabaka yapabilecekleri 

iç saha alternatiflerini (Teknik Kurul kararlarına uygun nitelikte en az 1 saha) başvuru 

sırasında bildirmelidir. Bu sahalar gerek görülmesi durumunda TRF’nin Teknik Kurul 

içinden görevlendireceği Denetleme Kurulu üye veya üyeleri tarafından 

denetlenmelidir.  

 

4) TKFL 1 ve TKFL 2 takımları müsabakaya çıkma yeter koşullarını sağladıklarını 

kanıtlamak için sahip olunan kask, omuzluk ve forma sayı ve renklerini başvuruları 

esnasında beyan etmek zorundadırlar. 

 

5) Her takımın biri açık biri koyu renk, her bir setinde en az 40ar tane olmak üzere en az 2 

set forması olmak zorundadır. Başvuru esnasında bu formalardan hangisinin açık 

hangisinin koyu renk olduğu bildirilmelidir. Müsabaka öncesi anlaşmazlık 

durumlarında yetkili Teknik Kuruldur. 
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6) Ligler için kura çekimi 08 Şubat 2020 Cumartesi günü detayları daha sonra belirtilecek 

olan yerde yapılacaktır. Tüm kulüp yetkilileri, antrenörleri ve sporcuları kura çekimine 

davetlidir. Kura canlı olarak TRF Youtube kanalından (youtube/tragbifed)  

yayınlanacaktır. Kura sonrası kesinleşen lig fikstürü tüm kulüplere duyurulacaktır. 

 

7) Milli müsabakalar, kulüplerin fikstür çekiminden önce bildirdikleri yurtdışı turnuva 

müsabakaları ve ligin yayını ile ilgili konular olması durumunda TRF müsabakaları lig 

yapısına zarar vermeyecek şekilde önceden ya da yeniden planlayabilir, tehir edebilir. 

 

8) Müsabakaya katılma yeter şartları 2020 sezonu Reglamanında paylaşılmıştır. 

 

9) Kulüpler, takım kadrolarında bulunan her bir antrenör için sezonun başında ilk 

müsabakalarına çıkmadan önce henüz alınmamışsa TRF onaylı ücretsiz antrenör kimlik 

kartı çıkartmak için TRF’ye başvurmak zorundadırlar. Antrenörler, TRF onaylı antrenör 

kimlik kartlarını her müsabakada yanlarında bulundurmak zorundadırlar. 2020 

sezonunda antrenör kimlik kartı çıkartılması için federasyonun web sayfasından 

başvuru yapmaları gerekmektedir. Kulüpler, antrenör değişikliği veya kadroya yeni 

antrenör dahil olması durumunda TRF’ye kulüp yönetim kurulu kararı ile 

başvurmalıdır. TRF’ye başvurarak, antrenör kimlik kartlarını sezon boyunca temin 

edebilecektir. Kimliklerin kaybedilmesi durumunda yenisinin çıkartılması için 50 TL 

ücret talep edilecektir. Sezonun ilk müsabakasına hazır olması için belgelerin iletilmesi 

gereken tarih, TRF tarafından bildirilecektir. 

 

LİSANSLAMA 

 

10) Kulüpler lisans evraklarını Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı ve 

Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri üzerinden çıkarmakla yükümlüdür. Ligler başlamadan 

önce müsabakaya çıkmak için yeter sayıda lisans çıkarılması Kulüplerin 

sorumluluğundadır. İlk kez lisans çıkartan, lisansına vize yapılan ya da transfer olan 

oyuncuların ve Yabancı oyuncuların Lisanslanması ile ilgili tüm ayrıntılar 2020 sezonu 

Reglamanında paylaşılmıştır. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

YABANCI OYUNCU KURALLARI 

 

11) Korumalı Futbol müsabakalarında maç günü esame listesine en fazla 6 yabancı oyuncu 

yazılabilir. Bunların en fazla 3’ü aynı anda oyunda bulunabilir. Oyunda bulunanların en 

fazla 2’si import statüsünde olabilir. Yabancı, import ve yerli oyuncu statüleri 2020 

Sezonu Reglamanında detaylı olarak açıklanmıştır.  

 

12) Yabancı oyuncuların kasklarının arkasında, oyuncunun yabancı olduğunu belirten 

görülebilir büyüklükte işaret olmak zorundadır. Bu işaret en az 10 cm büyüklüğünde ve 

okunabilir nitelikte, sporcunun statüsüne göre “Y” ya da “I” harfi olmalıdır. “Y” harfi 

yabancı oyuncuyu, “I” harfi Import oyuncuyu belirtmektedir. 

 

LİG YAPISI VE FİNALLER 

 

13) TKFL 1; 2019 sezonunu ilk 6 sırada bitiren takımlar, 2019 2. Lig Finali Şampiyonu ve 

2019 Play-out müsabakasını kazanan 8 takımın katılımıyla yapılacaktır. Eğer bu 

takımlardan lige katılımda bulunmayan bir takım olursa hak devri 2019 sezonu Teknik 

Kurul Kararlarına göre yürütülecektir.  

 

14) TKFL 2’ye katılım için başvuran takım sayısına göre 2020 planlaması fikstür 

çekiminden önce TRF tarafından duyurulacaktır. TKFL 2, kulüplere daha az maliyet 

getirmesi adına coğrafi yakınlıklar göz önünde bulundurularak bölgesel gruplar halinde 

düzenlenebilir. 

 

15) TKFL 1'i ilk dört sırada bitiren kulüpler arasında dörtlü final müsabakaları 

oynanacaktır. 1-4 ve 2-3 eşleşecek şekilde oynanacak yarı final müsabakalarını kazanan 

iki takım arasında TRF tarafından belirtilecek yer ve tarihte TKFL 1 Final müsabakası 

oynanacaktır.  

 

16) TKFL 1’i 8. sırada bitiren takım, TKFL 2’ye düşecektir. TKFL 1’i 7. sırada bitiren 

takım, TKFL 2’nin 2.’si ile deplasmanda play-out müsabakası oynayacaktır, kazanan 

2021 sezonunda TKFL 1’de mücadele edecektir. Sözü edilen kazanılmış haklar 

kullanılmaz ya da liglere katılım için gerekli yeterlilikler 2021 sezonu için sağlanamaz 

ise TKFL 2 3.sü, TKFL 2 4.sü, TKFL 1 8.si, TKFL 2 5.si ve devam eden şekilde sırayla 

yeterlilikleri ilk taşıyan takım(lar)a devredilir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17) 2019 sezonunda hiçbir ligde mücadele etmemiş olan kulüpler, başvurmaları halinde en 

alt ligde (TKFL 2 ya da varsa TKFL 3 – 3. Lig) mücadele edecekler ve 2020 Sezonu 

Reglamanında belirtildiği üzere Brüt Asgari Ücretin 1,5 katı kadar katılım bedeli 

ödeyerek katılabileceklerdir. 

 

18) TKFL 1 8, TKFL 2 ise en fazla 12 takım üzerinden planlanmıştır. 2020 sezonu 

başvuruları alındığında TKFL 2’ye başvuran takım sayısı 12’den fazla ise TKFL 3 

planlaması yapılabilir. Böyle bir durumda Ligler başlamadan önce Teknik Kurul 

tarafından 2020 sezonu Ligler planlaması yeniden belirlenerek açıklanacaktır. 

 

19) TRF Korumalı Futbol Müsabaka Yönetmeliği eşitlik bozma kuralı Çift Devreli Lig 

Usulü için yazılmış olduğundan 2020 sezonunda aşağıdaki şekilde uygulanacaktır. 

 

Puanların eşitliği halinde eşitlik aşağıdaki şekilde bozulur: 

 

İki takım eşit puandaysa, aralarında yapılan müsabakanın galibine, üç takım eşit 

puandaysa; a maddesinden başlanarak aşağı doğru eşitlik bozma kurallarına bakılır. 

Herhangi maddede sadece bir veya daha fazla takım diğerlerine avantaj sağlar, diğerleri 

için beraberlik devam ederse kalan takımlar için bir sonraki maddeden prosedür devam 

eder. 

 

Aynı puandaki takımların; 

 

a) aralarında yaptıkları müsabakalardaki galibiyet fazlalığı, 

b) aralarındaki müsabakanın averajı ve atılan sayının fazlalığı; 

c) karşısında galip geldikleri takımların ligdeki yeri (Üst sıra avantaj sağlar. Lig 

sıralamasında birden çok beraberlik grubu oluşmuşsa bu madde kullanılmadan önce 

üst sıradaki takımlar sıralanır); 

d) hükmen mağlubiyet durumu ve sayısı; 

e) eşitlik yine bozulmamışsa TRF kararına göre tek müsabakalı eleme veya kura 

yöntemi uygulanır. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MÜSABAKA GÜNÜ KARARLARI 

20) Müsabaka gününde takımların başında,  ikinci kademe antrenörlük belgesi bulunan 

resmi antrenörlerinin bulunması zorunludur. Takımların kayıtlı ikinci kademe 

antrenörlük belgesi olan resmi antrenörü sağlık nedenlerinden dolayı müsabakaya 

çıkamayacak durumda olması durumunda, aşağıdaki belgeler müsabakanın olduğu 

hafta Perşembe günü saat 14:00’e kadar hazırlanarak durumun Teknik Kurula ve 

Federasyona bildirilmiş olması gerekmektedir. 

 Antrenörün rahatsızlığı ile ilgili resmi sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık raporu  

 Spor Kulübü tarafından Federasyona hitaben yazılmış, ikinci kademe antrenörünün 

rahatsızlığından dolayı birinci kademe antrenörünün takımın başında maça çıkması 

için talep yazısı. 

Teknik Kurul sağlık raporu ile beraber gelen talep yazısını inceleyecek ve uygun 

görmesi durumunda, bahsi geçen birinci kademe antrenörlük belgesi olan antrenörün 

takımın başında sahaya çıkabileceğine dair görüş yazısını federasyona bildirecektir. 

Federasyon, kendisine gelen evrakları ve teknik kurul yazısını uygun görmesi 

durumunda, durumu onaylayacak ve MHK’ya ilgili durumu bildirecektir. 

21) Müsabaka esnasında saha kenarında lisanlı oyuncular, TRF onaylı antrenör kimlik kartı 

olan antrenörler, önceden TRF tarafından akredite edilmiş kişiler ve esame listesine o 

müsabaka için görevi belirtilerek yazılmış görevliler dışında kimse bulunmayacaktır. 

Her takımda lisanslı Antrenörler, ekipmanlı oyuncular, müsabaka forması giymiş, sakat 

vb. durumda lisanslı oyuncular dışında en fazla 15 görevli saha kenarında bulunabilir. 

Bu görevliler; istatistik sorumlusu, fotoğrafçı veya ekipman giymemiş lisanslı 

oyuncular olabilir. Bu görevliler müsabaka öncesinde akreditasyonlarını yapmış ise 

akreditasyon kartlarını takmış olmalıdırlar. Esame listesine görevi ile yazılmış olan 

görevliler lisans kontrolü sırasında müsabaka gözlemcisine müsabaka sonunda iade 

edilmek üzere kimliklerini teslim etmelidirler. Disiplin cezası almış kişiler Esame 

listesine yazılamaz ve müsabaka sırasında saha kenarında bulunamazlar. İlgili kişiler ile 

alakalı eksik evrak bulunması durumunda evrakların tamamlanması için müsabakanın 

başlamasına 15 dakika kalana kadar ek süre verilir. Daha sonra teslim edilen lisans, 

kimlik, evrak vb. kabul edilmez. 

 

22) Müsabakalar üniversite kampüsleri içerisinde ise üniversite güvenlik personeli ve/veya 

kolluk kuvvetlerince, üniversite kampüsleri dışında ise kolluk kuvvetleri ve/veya 5188 

Sayılı Özel Güvenlik Yasası’na uygun olarak özel güvenlik birimlerince sahanın ve 

sahadaki kişilerin güvenliğini sağlanmalıdır. Eğer kulüpler, müsabakayı oynayacakları 

sahada güvenlik koşullarını yerine getirmekte güçlük çekiyorsa, müsabakanın 

yapılacağı haftanın Pazartesi günü saat 17:00’a kadar yazılı olarak TRF’ye başvurarak, 

bu konuda yardım talep edebilirler. TRF ilgili İl Müdürlükleri ile iletişim kurarak 

güvenlik tedbirleri konusunda yardımcı olacaktır. 



 

 

 

 

 

 

 

23) Müsabakalarda takımların kask, facemask, pant, çorap ve forma renginin her biri kendi 

içinde tek renk olması zorunludur (Formaların hepsi tek renk siyah iken kaskların hepsi 

tek renk kırmızı vb. olabilir). İçlik olarak da siyah, beyaz ve ya takımın belirleyeceği 3. 

bir renk kullanılabilir. Buna uygun olmadan sahaya çıkan oyuncular için hakemler 

tarafından kuraldışı malzeme uygulaması yapılacaktır. Müsabaka öncesi ya da 

esnasında bu durumu tespit edilen oyuncular renk uygunluğunu sağlarlarsa müsabakaya 

katılabilirler. 

 

24) Ev sahibi takım koyu, deplasman takımı açık renk forma giyecektir. Eğer ev sahibi 

takımın koyu forması ile deplasman takımının açık renk formasının rengi aynı ise ev 

sahibi takım açık renk formasını giyer. Forma renkleri lige başvuru esansında 

bildirilenden farklı olamaz.  

 

25) Müsabakalar tüm kategorilerde 4x12 dakika, duraklamalı dört çeyrek halinde oynanır. 

Devre arası 20 dakikadır. Uzatma ile ilgili kurallar Korumalı Futbolu Oyun Kuralları 

Yönergesinde açıklanmıştır. 

 

26) Topun özelliği; Korumalı Futbol Oyun Kuralları ve Açıklamaları kitapçığında 

belirtildiği gibidir. Bu toplar deri olmak zorundadır. Top ölçü ve özelliklerinin NFL 

değil, NCAA veya NFHS futbol topu ile birebir olması beklenmektedir (Gerçek deri ve 

çift çizgili). 

 

27) Sahalar kesinlikle bantla çizilemez.  

 

28) Ev sahibi takım müsabakaların videosunu kaydedecek ve kaydın bir kopyasını ya da 

kaydı içeren internet linkini rakip takıma, MHK ve TRF’ye en geç müsabakadan sonraki 

Salı günü saat 17:00’a kadar Federasyonun info@trf.gov.tr adresine wetransfer ile  

gönderecektir.  

 

29) TRF tarafından sezon içinde seçilen müsabakalarda sürenin takımlar ve seyirciler 

tarafından takip edilmesini sağlayabilecek Skorboard ve Süre Gösterimi çalışmaları 

yapılabilir.  

 

30) Ev sahibi takımlar TRF’nin sponsorlarına saha çevresinde yer vermekle yükümlüdürler. 
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DİĞER HUSUSLAR 

 

31) Teknik Kurul Kararlarında açıklanmayan ya da detayı verilmeyen konular 2020 sezonu 

Reglamanında paylaşılmıştır. 

 

32) Sezon içerisinde gelişebilecek ve gerek bu karar metninde gerekse 2020 sezonu 

Reglamanında yer almayan konularla ilgili Teknik Kurul sezon içinde ek karar(lar) 

yayınlayabilir. Yayınlanacak olan tüm kararları kabul edeceğini beyan. 

 

33) Resmi başvurular için info@trf.gov.tr adresi kullanılmalıdır. MHK’den görüş almak 

için korumalifutbol.mhk@trf.gov.tr ve Teknik Kurul’dan görüş almak için 

korumalifutbol.tk@trf.gov.tr e-posta adresleri kullanılabilir. 

 

mailto:info@trf.gov.tr
mailto:korumalifutbol.mhk@trf.gov.tr
mailto:korumalifutbol.tk@trf.gov.tr

