TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG “ÜNİLİG” TERTİP KOMİTESİ KARARI
1- 2015 – 2016 Öğretim yılı Salon Futbolu Deplasmanlı Lig “ÜNİLİG” Statüsü aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.

2- Katılımın fazla olması nedeniyle grup sayısı artırılmış ve Play-off müsabakalarına davet edilecek
erkek takım sayısı 16'ya yükseltilmiştir. Gruplarında birinci olan takımlar ile beş takımlı gruplarda
erkeklerde en iyi ikinci iki (2) takım, bayanlarda en iyi ikinci bir (1) takım bir üst tura yükselir ve Playoff maçları oynarlar.
EN İYİ GRUP İKİNCİSİ TAKIMIN TESPİTİNDE SIRASIYLA AŞAĞIDAKİ YÖNTEM UYGULANIR;
ı. Önce puan cetvelinde takımlar arasındaki puan üstünlüğüne bakılır.
ıı. Puan eşitliği varsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır.
ııı. Gol averajları devam ediyorsa, fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
ıv. Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa, en az disiplin cezası alan takım üstün sayılır.
v. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde kura ile belirlenir.
Play-off müsabakaları Erkeklerde 16, bayanlarda ise 8 takımlı olarak oynatılacaktır.

3- Erkekler (A) (B) (C) grupları ile (M) (N) (O) gruplarında bir önceki sezon sonuçlarına göre seri başı
uygulaması yapılmıştır.

Bu gruplarda bulunan diğer takımlar bir torbaya konularak sırasıyla (A) (B) (C) ile (M) (N) (O)
gruplarına yerleştirilecektir.
Ayrıca, Erkekler (M) (N) (O) ile Bayanlar (G) grubunda bulunan takımlar bir merkezde ve aynı
tarihlerde müsabakalarını oynayacaklardır.
Kuralar çekildikten sonra, BEŞ'li gruplardan bir takımın çekilmesi veya herhangi bir nedenle
katılmaması söz konusu olursa; En iyi ikinci takım değerlendirmesi yapılmaz. Dörtlü gruplardan bir
takımın çekilmesi durumunda; Beşli gruplardan Tertip Komitesince belirlenecek bir takım alınarak
grup sayısı dörde tamamlanır.

4- 2016-2017 Öğretim yılında Salon Futbolu Deplasmanlı Lig'inin 1. ve 2. lig olarak oynatılması
planlanmaktadır.

5- Bunun dışında gelişecek durumlarda düzenleme yapmaya TÜSF yetkilidir.
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