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1. FUTBOLCULARIN UYGUNLUĞU 

a. Oyuncular 1976 ve öncesi doğumlu olmalıdır.  

b. Kaleciler 1980 ve öncesi doğumlu olmalıdır, kaleciler 1976 ve öncesi doğumlu değil 

ise ilerde oynayamaz. 

c. Kontenjan oyuncu uygulaması yoktur. 

d. Yabancı uyruklu oyuncular, yaş kriterine uymak şartı ile oynatılabilir. 

e. Bayan oyuncular, yaş kriterine bakılmaksızın oynatılabilir. 

f. Sağlık sorunu olan oyuncular karşılaşmalarda yer alamaz. Oyuncular, imzaladıkları 

Futbolcu Taahütnamesinde bu sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler. 

2. KADRONUN UYGUNLUĞU 

a. Müsabaka, 1’i kaleci ve 9’u oyuncu olmak üzere toplam 10 (on) kişi ile oynanır. 

b. Müsabakaya başlamak için en az 8 (Sekiz) kişi gereklidir. 

c. Maçın eksik başlanması halinde, ismi esame listesinde olan oyuncular sonradan 

gelerek müsabakaya dâhil olabilirler. 

d. Takımların müsabakalarından önce düzenleyecekleri esame listesinde en fazla 18 

kişi olabilir. Oyuncu değişikliği 8 kişi ile sınırlıdır ve çıkan oyuncu tekrar oyuna 

giremez. 

e. Oyundan ihraç edilen oyuncu, yedek kulübesinde bulunamaz, sahayı terk edene 

kadar da karşılaşma başlatılmaz. 

f. Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları kaydıyla sahaya en fazla 10 (On) 

yedek futbolcu ile saha giriş kartı olan bir yönetici, bir teknik sorumlu, bir  

antrenör, bir  masör ve bir sağlıkçı girebilir. 

3. TAKIM YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI 

a. Esame listesinin doldurulması ve lisansların kontrolü ile ilgili sorumluluk takım 

yöneticilerine aittir. Lisanslı olmayanlar müsabakaya dâhil edilmeyecektir. 

b. Müsabakaya çıkmayan takımlar, katılım bedeli toplam tutarın bölü maç sayısı 

tutarını  cezayi şart olarak EML hesabına yatırmak zorundadırlar. Bu paranın 

tamamı EML tarafından rakip takımın hesabına gönderilir. 

c. Takımların esame listelerini (listede yer alan) yönetici, teknik adam veya takım 

kaptanından biri müsabaka öncesi “Esame Listesini” imzalaması zorunludur. 

d. Takımlar, biri açık renkte, diğeri ise koyu renkte olmak üzere en az 2 adet forma 

seti kullanmak zorundadır. Müsabaka saatinde ev sahibi konumundaki takım, 

rakibin forma rengine göre uyumlu forma ayarlamak zorundadır. 

4. LİSANS İŞLEMLERİ 

a. Her takım 20 adet lisansı ücretsiz çıkartabilir, 20 lisanstan fazla çıkarılacak her 

lisans için 200 TL tahsil edilir. 

b. Lisans başvuruları www.elitmasterlig.org resmi web sitesinden yapılır. 

c. Lisans için kimliğin ön yüzünün resmi ve oyuncunun profil resmi gereklidir. 

http://www.elitmasterlig.org/
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d. Elit Master Lig 40 Yaş liginde mücadele eden takımların oyuncuları, isterlerse  Usta 

Ayaklar Ligi’nde- istedikleri takımda oynayabilirler. Bunun için herhangi bir 

muvafakatname almalarına gerek yoktur. 

5. MÜSABAKA BİLGİLERİ 

a. Usta Ayaklar Ligi 3 OCAK 2023 tarihinde başlayacak. 

b. Saha ölçüleri 70X51 m’dir. 

c. Müsabakalar, 30 dakikalık 2 devre halinde toplam 60 dakika oynatılır. Devre 

arasında 2 dakika su molası verilir. 

d. Usta Ayaklar Ligi müsabakalarında, EML’nin internet sitesinde 

(www.elitmasterlig.org) yayınlanan, standart esame listeleri kullanılacaktır. 

6. ELİT MASTER LİG’İN SORUMLULUK ve HİZMETLERİ 

a. Müsabakalar, hakem triosu tarafından yönetilir. 

b. Müsabakalarda, bir saha gözlemcisi bulunur. 

c. Müsabakalarda bir sağlık personeli görev yapar. 

d. Elit Master Lig resmi web sitesinde (www.elitmasterlig.org) fikstür programı, maç 

sonuçları, gol krallığı ve diğer istatistik bilgiler anlık olarak yayınlanır ve Elit Master 

Lig sosyal medya hesaplarında paylaşılır. 

7. KATILIM ŞARTLARI 

a. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan ve kuralları kabul eden takımlar Usta Ayaklar 

Ligi’nde mücadele edebilir. 

b. 5.000 TL ön katılım bedelini yatıran takımlar kura çekimine katılacaktır. 

c. Toplam katılım ücreti; belirlenecek grup ve maç sayısına göre belirlenecektir. 

Gruplara göre oluşacak maç sayısı x 1.000 TL toplam katılım ücretini ortaya çıkarır. 

8. DİĞER BİLGİLER 

a. Bu talimatta olmayan hükümler ve disiplin kuralları için EML Müsabaka ve Disiplin 

talimatı geçerlidir. 
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