2014 – 2015
BAYANLAR ÜNİLİG STATÜSÜ

GRUP MUSABAKALARI
“Ünilig”e katılacağını federasyonumuza bildiren 8 üniversiteden oluşmaktadır. Müsabakalar 2
grupta ve gruplar kendi aralarında deplasmanlı çift devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Gruplar,
bölgesel yakınlıklarına ve ulaşım durumuna göre belirlenmiştir. Grup müsabakaları sonucunda
gruplarında 1. ve 2. Sırada tamamlayan takımlar final grubu oynamaya hak kazanırlar. 2014-2015
sezonunda “Ünilig”lerde yer alan üniversiteler herhangi bir nedenden ötürü karşılaşmalara
katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin yerine başka kulüpler Federasyon Yönetim
Kurulu tarafından lige alınabilirler.
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BATMAN ÜNİVERSİTESİ
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ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL
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19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
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ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ
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KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
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NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ I VELİ
ÜNİVERSİTESİ
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CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SİVAS

FİNAL
Yarıfinalden gelen ve aşağıdaki şekilde oluşan takımlar Final müsabakalarını Federasyonunca
belirlenecek ilde Tek Devreli Lig usulüne göre oynarlar.
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İLİ

KULÜP ADI

Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. sırayı elde eden
takımlar UNİLİG ŞAMPİYONU olacaktır.
DİĞER HUSUSLAR

-Deplasmanlı üniversite Hentbol liginde 18 ile 28 yaş aralığında olan üniversite öğrencileri
oynayabilirler.
-Deplasmanlı üniversite hentbol liginde Süper liglerinde oynayan sporcular ile faal milli
sporcular oynayamazlar.(sözleşmeleri fesih olsa bile)
-Sporcu lisansları üniversitenin bulunduğu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince
çıkarılır. Müsabakalarda sporcuların lisansları ile birlikte öğrenci kimlikleri kontrol edilir.
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-Müsabakalarda takımların başında görev yapacak antrenörlerin en az 1. Kademe antrenör
belgesine sahip olması gereklidir.
Müsabakalar THF Onaylı Marka Toplarla oynanacaktır.
Müsabakalarda THF yarışma (Müsabaka) talimatı ile ceza talimatı geçerli olacaktır.
Madde 9- Deplasmanlı Üniversite Hentbol Liginde deplasman takımlarına 5.000 TL katılım
ücreti,kişi başı en fazla 75 TL konaklama(konaklama belgesi gerekir) ve ulaşım olmak üzere
ödemesi yapılır. Ödeme müsabaka listesinde yer alan 16 sporcu, antrenör, yardımcı antrenör
ve masör/doktor/fizyoterapist (bunlardan herhangi biri) olmak üzere en fazla 19 kişi için
yapılır .
Müsabakalarda görev alacak en fazla 10 salon görevlisine görev ücreti ödenir.
Katılan takımlara, hakemlere ve personele yapılacak ödemeler banka hesapları üzerinden
gerçekleştirilir.
Deplasmanlı Üniversite Hentbol Ligine katılacak üniversitelerin Taahhütname ve Bilgi
formunu doldurarak 29 Ekim 2014 Çarşamba gününe kadar başvuru yapmaları
gerekmektedir.
Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yönetmelik ve talimatlar
doğrultusunda THF tarafından alınır.
2014-2015 sezonunda mazeretleri Federasyon tarafından haklı görülmediği iki
müsabakaya çıkmayan kulüpler, ligden ihraç edilir. Bu kulüpler, bir sonraki sezon uniligde yer
alamazlar.
2014-2015 sezonunda sahaya çıkmama nedenleri Federasyon tarafından haklı
görülmeyen üniversiteler, o karşılaşmalarla ilgili masraflar ve organizasyona vermiş oldukları
zararlar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedeli
ödemek zorundadır. Bu kulüpler ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilirler.
2014-2015 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 olabilecektir.

2 Hentbol Erkekler UNİLİG Statüsü | THF

