BÖLGESEL AMATÖR LİG KULÜP BAŞKANLIKLARINA
2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig Müsabakalarının statüsü hazırlanmış gruplandırılması
ve fikstür çekimi yapılmış olup, 17 Nisan 2021 tarihinde başlatılacaktı.
Federasyonumuz Sağlık Kurulu 09 Nisan 2021 tarihinde, mevcut süreçte gerek şartların
elverişli olmadığı, gerekse 266 takımın katılımının söz konusu olması nedeniyle lig
organizasyonunun yeni riskler taşıdığı konusunda görüş birliğine vararak liglerin Mayıs ayının
son haftasına kadar başlatılmasını uygun bulmamıştır.
Bu karardan 10 gün sonra Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararı ile 30 Nisan-17 Mayıs 2021
tarihlerini kapsayan 17 günlük tam kapanma uygulaması 81 ilimizde başlatılmıştır.
BAL kulüplerimizle, sürekli iletişim halinde bulunan Amatör İşler Kurulumuz tam kapanmanın
ilk günlerinde bazı kulüplerimizin antrenmanlarını yapmaya devam ettiklerini, bazı
kulüplerimizin de valiliklerin izin vermemesi nedeniyle futbolcularını kapanma süresi sonuna
kadar serbest bıraktıkları gözlemlenmiştir. Sonraki süreçte İçişleri Bakanlığı kararı ile tam
kapanmanın sonuna kadar antrenmanlar tamamen durdurulmuştur.
Gelinen süreçte kulüplerimizin bir kısmının Federasyonumuza göndermiş oldukları
dilekçelerden, ASKF Başkanlıklarımız ve Amatör İşler Kurulu yetkilileri ile yaptıkları
görüşmelerden anlaşılıyor ki 2020-2021 sezonun kalan süre içinde sıklaştırılmış bir müsabaka
takvimi ile tamamlanmasını talep edenler olduğu gibi bu sezon müsabakaların
oynanmamasını, BAL müsabakalarının 2021-2022 sezonunda yeni bir statü, yeni bir
gruplandırma ile oynanmasını talep edenler de vardır.
Türkiye Futbol Federasyonu bu talepler doğrultusunda 266 kulübün görüşlerine göre karar
verilmesinin doğru olacağı kanısıyla kulüplerimizden katılıp katılmama dilekçelerinin
alınmasına karar verilmiştir.
Kulüplerimiz 2020-2021 sezonunda BAL’a katılmayıp, 2021-2022 sezonunda BAL’a katılma
haklarının devam etmesini istiyorlarsa EK:1’de örneği bulunan dilekçeyi Federasyonumuza
ulaştırdıkları taktirde 2021-2022 sezonunda BAL’da temsil edilme haklarını koruyacaklardır.
Bu sezon Haziran ayının 1.haftasında başlatılacak olup sıkıştırılmış bir takvim ile
düzenlenecek lige katılmayı kabul eden kulüpler ise EK:2’de örneği bulunan dilekçeyi
Federasyonumuza ulaştırdıkları takdirde yeniden yapılacak gruplandırmaya ve fikstür
çekimine dahil edileceklerdir.
Kulüpler dilekçelerini en geç 21 Mayıs 2021 tarihine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü’nün
(0312) 473 45 44 – (0312) 473 46 38 No’lu fakslarına çekmeleri, ayrıca aynı dilekçeyi
durankeskin@tff.org e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.
EK-1: BAL’a 2021-2022 Sezonunda Katılım Dilekçesi
EK-2: BAL’a 2020-2021 Sezonunda Katılım Dilekçesi
Adnan ERSAN
Genel Sekreter Yardımcısı

EK:1
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Amatör İşler Müdürlüğü’ne
2021 Yılı Haziran-Temmuz aylarında oynatılması düşünülen 2020-2021 sezonu
Bölgesel Amatör Lig’e Covid-19 riskinin devam ettiği dikkate alınarak katılmak
istemiyoruz.
BAL’a katılım hakkını 2021-2022 sezonunda kullanacağız.
Bilgilerinize arz ederiz.
Kulüp Adı:
Kulüp Adresi:
Kulüp Faks:
Kulüp Yetkilisi
Cep Tel:
Kulüp Yetkilisi
Adı-Soyadı
İmza-Mühür

EK:2
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Amatör İşler Müdürlüğü’ne

2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig’e aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda katılmayı ve bu
ilkelere uymayı kabul ediyoruz.
Bilgilerinize arz ederiz.
Kulüp Adı:
Kulüp Adresi:
Kulüp Faks:
Kulüp Yetkilisi
Cep Tel:
Kulüp Yetkilisi
Adı-Soyadı
İmza-Mühür

1) Pandemi koşuları gözönünde bulundurularak ilgili Devlet kurum ve kuruluşları ile TFF Yönetim
Kurulu ve Sağlık Kurulu’nun uygun görmesi halinde müsabakaların oynatılması kararına
uyacağımızı,
2) Katılım sayısına göre yeniden yapılacak statü ve gruplandırmaya uyacağımızı, müsabakaların
Haziran ayının 1. haftasından itibaren sıkıştırılmış bir takvim ile oynatılması kararına uyacağımızı,
3) 2020 - 2021 sezonunda BAL’a katılacak kulüplerin futbolcuları 2021 – 2022 sezonunda transfer
talimatlarında belirtilen şartlara uyarak transfer yapabilirler.
4) 2020 -2021 sezonunda BAL’a katılım dilekçesi vermesine rağmen lige katılmayan kulüpler
küme düşürülecektir. Aynı şekilde BAL’a katılan kulüplerden müsabakaya çıkmayan,
müsabakalarda olay çıkartan, sahte futbolcu oynattığı ve anlaşmalı müsabaka yaptığı tespit
edilen takımlar AFDK kararı ile küme düşürülebilir.
5) Oynamaya karar veren her 30 kulüpten birine TFF 3.Lig’e çıkma hakkı verilmesi kararına
uyacağımızı,
6) Kendi sahamızda ve dış sahada oynayacağımız müsabakalar öncesi futbolcu ve diğer takım
görevlilerine PCR testi kulübümüz tarafından yaptırılacaktır. Ayrıca, kendi sahamızda
oynayacağımız müsabakalar öncesi, saha içi görevlilerinin, top toplayıcı ve sedyecilerin PCR testi
kulübümüz tarafından yaptırılacaktır.

