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MAYDAY 7  A-SIDE
INTERNATIONAL FOOTBALL TOURNAMENT

Frederick Knight Sports Ground, 
Willoughby Lane, Tottenham, N17 0SL

ENTRY FEE £90
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1- � e Tournament will take place at 
Frederick Knight Sports Ground, Willoughby 
Lane, Tottenham, N17 0SL on 5th June 2016.
View map / Harita: http://goo.gl/maps/4zIYp

2- Each team will have a maximum of 14 players in 
their ‘Team List’.
Her takım toplam 14 kişilik oyuncu listesi çıkarabilir.

3- Each team has to complete the registration form 
(see below) and provide their ‘Team List’ before the 
deadline for applications (25th May 2016).
Her takım oyuncu listelerini turnuva son başvuru 
tarihi öncesinde temsilcilerine teslim etmek zorun-
dadır. (25th May 2016).
Registration form / Abonelik formu: 
http://bit.ly/13nH7eU

4- Each team is guaranteed to play at least four games 
in group stages of the tournament. � e tournament 
structure may change depending on the number of 
teams participating.  Team reps will be notifıed in 
case of any changes.
Her takımın grup maçları aşamasında en az 4 maç 
oynaması garantilidir. Turnuva çizelgesi katılacak 
takım sayısına göre değiştirilebilir, takım temsilcileri 
olası değişikliklerden haberdar edilecektir.

5- � e Entrance fee for the tournament will be £90 
and will cover the pitch and referee costs for the 
duration of the tournament.
Turnuvaya giriş ücreti takım başına £90 olacaktır. 
Takımınızın turnuva boyunca oynayacağı maçların 
saha ve hakem ücretleri bu � yata dahildir.

6- � e matches will be 7-a-side. 
Maçlar 7 oyuncu ile oynanacaktır.

7- Matches will last a total of  20 minutes – 10 mins 
each way.
Maçlar 10 ar dakikalık iki yarı olmak üzere 20 dakika 
sürecektir.

8- � row–ins will be rolling.
Taç atışları ayakla yapılacaktır.

9- � ere will be no o� side rule.
Turnuvada ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.

10- Players booked two games in a row will miss the 
third game. 
İki maç üst üste sarı kart alan oyuncu üçüncü maçta 
cezalı olacaktır.

11- Players who are shown red card will miss one 
game. Looking at the circumstances, the punishment 
may rise or the player (or their team) may be banned 
from the tournament.
Kırmızı kart alan oyuncu bir maç oynayamayacaktır.  
Bunun yanı sıra, alınan kırmızı kartın koşullarına 
göre oyunculara (ya da takımlarına) daha uzun ya da 
turnuvadan uzaklaştırma cezası verilebilir.

12- Every team can substitute up to 4 players in a game.
Her takım bir maç boyunca en çok 4 oyuncu 
değiştirebilir.

13- Every team should be on time for their game. 
When a team is not ready on the pitch until 5 min-
utes a� er the scheduled kick o� , the absent team  will 
automatically lose the game.  
Her takım maçlarına saatinde gelmekle yükümlüdür. 
Maç başlama saatinden en çok 5 dakika sonra  saha-
da hazır bulunmayan takım hükmen mağlup sayılır.

14- At the end of the tournament the teams who 
� nish 1st, 2nd and the team regarded as an example 
of fair play will be awarded.
Turnuva sonunda Birinci, İkinci ve centilmen seçilen 
takımlara kupalar verilecektir.

HOW TO REGISTER
To register for the tournament please � ll in this form.

You can also call Kenan (0790 602 7777), Ilhami (0790 585 0840) or Gazi (0784 380 0936) to register. 
If you have any questions, please call Kenan, Ilhami or Gazi 
email: kb1302@hotmail.com or pehlivans@hotmail.co.uk 

Tournament Rules
Turnuva Kuralları
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London May Day Organising Comittee
www.londonmayday.org


