
 TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

AMPUTE FUTBOL SÜPER  LİG 2020/2021 SEZONU MÜSABAKA STATÜSÜ 
        

  DÜZELTME 27.05.2021 

 

1. Ampute Futbol Süper Lig müsabakaları; Ampute Futbol Müsabaka Talimatı ve ilgili diğer 

Yönergelerin hükümlerine göre oynanacaktır. 

 

2. Ampute Futbol 2020-2021 sezonu Süper lig müsabakaları Covid-19 pandemisi nedeniyle Tek 

devreli lig usulü olarak Ankara’da oynanacaktır. 

 
3. Müsabakalar süresince Fikstürün ilk 13 haftası oynatılacak ve müsabakalar sona erecektir. 

 

4.  Ampute Futbol 2020-2021 sezonu Süper Lig müsabakaları 05 Haziran 2021 tarihinde 

başlayacak olup, 19 Haziran 2021 tarihinde sona erecektir. 

 

5. Fikstür programında yer alan müsabaka programına göre 10 Haziran ve 15 Haziran tarihleri olmak 

üzere takımlara toplam 2 gün dinlenme molası verilecektir. 

 

6. Müsabakalara katılamayacak takım veya takımlar olması halinde Teknik kurulca mevcut katılım 

sağlayacak takımlar arasında tekrar kura çekimi yapılabilecektir. 
 

7. Müsabakalar sonunda 1. olan takım Türkiye’yi Uluslararası müsabakalarda temsil edecektir. 

 

8. 1.olan Takımın Uluslararası müsabakaya katılmayacağını dilekçe ile Federasyona bildirmesi ve 

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu ( EAFF )‘ın onaylaması halinde 2. veya sıralamayı takip 

eden takım ülkemizi temsil edecektir. 
 

9. 2020-2021 sezonunda Süper Lig takımları için yabancı oyuncu kontenjanı 4+1 dır. 

 

10. Ampute Futbol 2021-2022 sezonunda Süper Lig Takımları için   yabancı   oyuncu 

kontenjanı 4+0 olacaktır. 

 

11. Müsabaka kıyafetlerinin aynı olması halinde ev sahibi takım kıyafetini değiştirecektir. 

( Fikstürde ilk sırada yazılı takım ) 

12. Teknik alan (yedek kulübesi) seçiminde öncelik misafir takıma aittir. 

 

13. Takımlar 2020-2021 sezonu için vizesini yaptırdığı oyuncuların tüm isim listesini müsabakalar 

öncesi Federasyonumuza gönderecektir. Müsabakalara katılacak Takımlarımızın konaklamaları 

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt 

Müdürlüğünde karşılanacağından dolayı müsabakalarda her takımın 18 kişilik kafilesinin           

( 13 Sporcu + 2 İdareci + 1 Antrenör + 1 Şoför + 1 Sağlıkçı veya diğer görevli ) tam 

pansiyon konaklamaları Federasyonumuzca karşılanacak olup, otobüs geliş-gidiş yol ücreti 

haricinde başkaca bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır. 

 

14. Takımların 18 Kişilik kafilesinin üzerindeki kulüp mensuplarını kendi imkanları doğrultusunda 

konaklama tesisinde veya farklı bir yerde konaklamalarının sağlanması gerekmektedir. Kulüplere 

sağlanan konaklama imkanlarının Federasyonca karşılanması konusunda herhangi bir değişiklik 

olduğu takdirde kulüplere ayrıca bilgi verilecektir. 

 

15. Müsabakalar sonucunda Süper ligde son sırada bulunan 1 takım 1.Lige düşecektir. 

 

16. Müsabakalara katılacağını belirterek etaplar içinde 2 hükmen yenilgi alan, etaplı müsabakaları 

terk eden veya diğer etaplara katılmayan Takımlar ile ilgili Federasyon yetkili kurulları tarafından 

işlem yapılacaktır. 

 

17. Bu talimatta açıklanmamış bir durumla ilgili olarak bir olay gerçekleşirse nihai karar teknik 

kurulun teklifi ile Federasyon tarafından verilecektir. 



 
TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

AMPUTE FUTBOL 1.LİG 2020/2021 SEZONU MÜSABAKA STATÜSÜ 

 

1. Ampute Futbol 1. lig müsabakaları; Ampute Futbol Müsabaka Talimatı ve ilgili diğer 

Yönergelerin hükümlerine göre oynanacaktır. 

 

2. Ampute Futbol 2020-2021 sezonu 1. lig müsabakaları Covid-19 pandemisi nedeniyle Tek 

devreli lig usulü olarak Ankara’da oynanacaktır. 

3. Ampute Futbol 2020-2021 sezonu 1. Lig müsabakaları 20 Haziran 2021 tarihinde başlayacak 

olup, 30 Haziran 2021  tarihinde sona erecektir. 

 

4. 1.Lig müsabakalarında fikstürün ilk 9 haftası oynatılacak ve müsabakalar sona erecektir. 

 

5. Fikstür programında yer alan müsabaka programına göre, 23 ve 27 Haziran tarihleri olmak üzere 

takımlara toplamda 2 gün dinlenme verilecektir. 

 

6. Müsabakalara katılamayacak takım veya takımlar olması halinde Teknik kurulca mevcut katılım 

sağlayacak takımlar arasında tekrar kura çekimi yapılabilecektir. 

 

7. 2020-2021 sezonunda 1. Lig takımları için yabancı oyuncu kontenjanı 2+0 dır. 

 

8. Ampute   Futbol   2021-2022   sezonunda   1.Lig   Takımları   için   yabancı    oyuncu 

kontenjanı 2+0 olacaktır. 

 

9. Müsabaka kıyafetlerinin aynı olması halinde ev sahibi takım kıyafetini değiştirecektir. 

( Fikstürde ilk sırada yazılı takım ) 

10. Teknik alan (yedek kulübesi) seçiminde öncelik misafir takıma aittir. 

11. Takımlar 2020-2021 sezonu için vizesini yaptırdığı oyuncuların tüm isim listesini müsabakalar 

öncesi Federasyonumuza gönderecektir. Müsabakalara katılacak Takımlarımızın konaklamaları 

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt 

Müdürlüğünde karşılanacağından dolayı müsabakalarda her takımın 18 kişilik kafilesinin ( 13 

Sporcu + 2 İdareci + 1 Antrenör + 1 Şoför + 1 Sağlıkçı veya diğer görevli ) tam pansiyon 

konaklamaları Federasyonumuzca karşılanacak olup, otobüs geliş-gidiş yol ücreti haricinde 

başkaca bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır. 

 

12. Takımların 18 kişilik kafilesinin üzerindeki kulüp mensuplarını kendi imkanları doğrultusunda 

konaklama tesisinde veya farklı bir yerde konaklamalarının sağlanması gerekmektedir. 

Kulüplere sağlanan konaklama imkanlarının Federasyonca karşılanması konusunda herhangi bir 

değişiklik olduğu takdirde kulüplere ayrıca bilgi verilecektir. 

 

13. Müsabakalar sonucunda ilk 2 sırada bulunan Takımlar Süper Lig’e çıkacaktır. 

 

14.  Müsabakalar sonucunda son 2 sırada bulunan takımlar 2.Lige düşecektir. 

 
15. Müsabakalara katılacağını belirterek etaplar içinde 2 hükmen yenilgi alan, etaplı müsabakaları 

terk eden veya diğer etaplara katılmayan Takımlar ile ilgili Federasyon yetkili kurulları 

tarafından işlem yapılacaktır. 

 

16. Bu talimatta açıklanmamış bir durumla ilgili olarak bir olay gerçekleşirse nihai karar teknik 

kurulun teklifi ile Federasyon tarafında n verilecektir. 



 TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

AMPUTE FUTBOL 2. LİG 2020/2021 SEZONU MÜSABAKA STATÜSÜ 

 

1. Ampute Futbol 2. lig müsabakaları; Ampute Futbol Müsabaka Talimatı ve ilgili diğer 

Yönergelerin hükümlerine göre oynanacaktır. 

 

2. Ampute Futbol 2020-2021 sezonu 2. lig müsabakaları Covid-19 pandemisi nedeniyle tek devreli 

lig usulü olarak Ankara’da oynanacaktır. 

3. Ampute Futbol 2020-2021 sezonu 2. Lig müsabakaları 20 Haziran 2021 tarihinde başlayacak 

olup, 30 Haziran 2021  tarihinde sona erecektir. 

 

4. 2.Lig müsabakalarında fikstürün ilk 9 haftası oynatılacak ve müsabakalar sona erecektir. 

 

5. Fikstür programında yer alan müsabaka programına göre 23 ve 27 Haziran tarihleri olmak üzere 

takımlara toplamda 2 gün dinlenme verilecektir. 

 

6. Müsabakalara katılamayacak takım veya takımlar olması halinde Teknik kurulca mevcut katılım 

sağlayacak takımlar arasında tekrar kura çekimi yapılacaktır. 

 

7. 2020-2021 sezonunda 2. Lig takımları için yabancı oyuncu kontenjanı 2+0 dır. 

 

8. Ampute   Futbol   2021-2022   sezonunda   2.Lig   Takımları   için   yabancı    oyuncu 

kontenjanı 1+0 olacaktır. 

 

9. Müsabaka kıyafetlerinin aynı olması halinde ev sahibi takım kıyafetini değiştirecektir. 

( Fikstürde ilk sırada yazılı takım ) 

 

10. Teknik alan (yedek kulübesi) seçiminde öncelik misafir takıma aittir. 

 

11. Takımlar 2020-2021 sezonu için vizesini yaptırdığı oyuncuların tüm isim listesini müsabakalar 

öncesi Federasyonumuza gönderecektir. Müsabakalara katılacak Takımlarımızın konaklamaları 

Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Yurt 

Müdürlüğünde karşılanacağından dolayı müsabakalarda her takımın 18 kişilik kafilesinin ( 13 

Sporcu + 2 İdareci + 1 Antrenör + 1 Şoför + 1 Sağlıkçı veya diğer görevli ) tam pansiyon 

konaklamaları Federasyonumuzca karşılanacak olup, otobüs geliş-gidiş yol ücreti haricinde 

başkaca bir harcırah ödemesi yapılmayacaktır. 

 

12. Takımların 18 kişilik kafilesinin üzerindeki kulüp mensuplarını kendi imkanları doğrultusunda 

konaklama tesisinde veya farklı bir yerde konaklamalarının sağlanması gerekmektedir. 

Kulüplere sağlanan konaklama imkanlarının Federasyonca karşılanması konusunda herhangi bir 

değişiklik olduğu takdirde kulüplere ayrıca bilgi verilecektir. 

 

13. Müsabakalar sonucunda 2.ligde ilk 2 sırada bulunan takımlar 1. Lig’e çıkacaktır. 

 

14. Müsabakalara katılacağını belirterek etaplar içinde 2 hükmen yenilgi alan, etaplı müsabakaları 

terk eden veya diğer etaplara katılmayan Takımlar ile ilgili Federasyon yetkili kurulları 

tarafından işlem yapılacaktır. 

 

15. Bu talimatta açıklanmamış bir durumla ilgili olarak bir olay gerçekleşirse nihai karar teknik 

kurulun teklifi ile Federasyon tarafından verilecektir. 
 


