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TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
2022-2023 FUTBOL SEZONU LİG STATÜSÜ
1-) 2022-2023 süper ligi 24(yirmi dört) takımın katılımı ile 8(sekiz) takımlı 3(üç) grupta oynanacaktır.
2-) Süper lig ve 1.lig grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacaktır.
3-) Süper ligde ilk 2(iki) sıraya giren ve gruplarda 3.(üçüncü) olan takımlardan en iyi puana veya puan
eşitliğinde en iyi averaja sahip olan 2(iki) takım play-off grubuna çıkacak olup toplam 8(sekiz) takım
play-off grubunda mücadele edecektir.
4-) 2022-2023 sezonu 1.ligi 24(yirmi dört) takımın katılımı ile 6(altı) takımlı 4(dört) grupta
oynanacaktır.
5-) 1.ligde gruplarında 1.(birinci) olan kulüpler süper lige yükselecektir.
6-) Süper ligde gruplarında son 3(üç) sırayı alan takımlar 1.lige düşeceklerdir. 1.ligde gruplarında son
3(üç) sırayı alan takımlar 2.lige düşeceklerdir.
7-) 2.lig ve terfi ligi beraber yapılacak olup 2022-2023 sezonundaki katılıma göre lig yürütme
kurulunca yapılacak statüye göre oynatılacaktır.
8-) 2022-2023 sezonu için takımlar 35(otuz beş)-45(kırk beş) yaş arası en fazla 5(beş) sporcu
oynatacaklardır. Müsabaka listesine 35(otuz beş)-45(kırk beş) yaş arası en fazla 5(beş) futbolcu
yazılacaktır. 01.01.1977 doğumlular ile 01.01.1987 doğumlular arası 5(beş) futbolcu oynayabilir. Yaşı
büyük kontenjandan fazla oyuncu oynatan kulüpler disiplin kuruluna sevk edilir ve hükmen yenik
sayılır.
9-) Kulüpler 2(iki) yabancı oyuncu oynatabilirler.
10-) Liglerde oyuncu değişikliği sayısı 5(beş) kişi olup, oyun süresi içerisinde en fazla 3(üç) seferde
5(beş) oyuncu değişikliği yapabilir.
11-) Liglerde itiraz bedelleri 750 tl olup, odyo için yapılan itirazlarda odyo masrafları itiraz eden kulüp
tarafından karşılanacak olup, itirazın haklı çıkması durumunda, masraflar diğer kulüpten alınacaktır.
12-) Liglerde 2007 ve daha küçük doğumlu futbolcular oynayamazlar.
13-) 2022-2023 sezonu katılım payı ücretleri süper lig için 1500 TL, 1.lig için 1000 TL olup TR65 0003
2000 0000 0065 5882 11 iban nolu federasyon hesabına 29 Temmuz 2022 tarihine kadar yatırılması
gerekmektedir. Katılım payı ücretini yatırmayan kulüpler kura çekimine alınmayacaktır.
14-) Süper lig play-off da 1. Olan takıma 45.000 TL, 2. Olan takıma 35.000 TL, 3. Olan takıma 25.000
TL, 4. Olan takıma da 15.000 TL para ödülü verilecektir.
15-) 2022-2023 sezonu müsabakalarında; müsabaka günü, 1(bir) gün öncesi yol, 1(bir) gün sonrası yol
olmak üzere 3(üç) günlük ödeme yapılacaktır.
16-) Müsabakalarda uluslararası(İFAB) oyun kuralları uygulanacaktır.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu ve Lig Yürütme Kurulu gerekli gördüğü takdirde lig
statüsünde değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
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