2015 – 2016
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Bölgesel Lig Statüsü
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2015–2016 HENTBOL SEZONU
BAYAN-ERKEK BÖLGESEL LĠGĠ STATÜSÜ
2015-2016 sezonunda, bölgesel (Bay, Bayan) Hentbol Ligi oynanacaktır. Bölgesel lig; Hentbol
Federasyonu tarafından hazırlanmış statüde belirtilen niteliklere sahip spor kulüplerinin büyükler kategorisinde
takımlarının yer aldığı ve takımların tescilli bulunduğu illerin coğrafi konumları dikkate alınarak
düzenlenecektir.
Bölgesel lige katılım şartları;
1) Hentbol Federasyonu faaliyetlerinde yer alacak faal kulüplerin Spor Genel Müdürlüğünce tescil
edilmiş olmaları gerekmektedir.
2) a) 2014-2015 sezonunda ilinde en az 4 takımlı Büyükler (Bay-Bayan) Ligi yapan illerin takımları,
b) 2015-2016 sezonunda ilk defa Deplasmanlı Bölgesel Lige (Bay-Bayan) doğrudan katılmak isteyen
takımlar,
c) 2014-2015 sezonunda 2.ligden düşen takımlar,
d) 2014-2015 sezonunda Bölgesel Ligden 2.lige yükselemeyen takımlar 21 Ağustos 2015 tarihine
kadar başvuruda bulunabileceklerdir.
3) Müsabakalar Federasyonca belirlenecek merkezlerde oynanacaktır.
4) Müsabakalar Eylül-Ekim 2015 tarihlerinde tek devreli turnuva usulüne göre oynanacak. Müsabakalar
sonucunda Erkekler de 10 takım, bayanlarda 5 takım 2015-2016 sezonunda Deplasmanlı Hentbol 2. Liginde
oynamaya hak kazanacaklardır.
NOT: 2015-2016 sezonu için ise 2014-2015 sezonunda 2.lige yükselemeyen takımlar ile ilk defa
Deplasmanlı Bölgesel Lige (Bay-Bayan) katılmak isteyen takımlar Mayıs-Haziran 2015 tarihinde yapılacak
olan Bölgesel Lig müsabakaları için başvuru yapabilirler.
6) Bölgesel lige katılım ücreti 250 TL olup; kulüpler lisanslarını il müdürlüklerinden çıkaracak ve en
fazla 20 kişilik oyuncu listelerini (Adı-Soyadı-Doğum Tarihi-Yeri-Lisans No) Federasyona
onaylatacaklardır.
DĠĞER HUSUSLAR
Takımların sadece deplasman ulaşım giderleri karşılanacaktır.
2015-2016 sezonunda görev alacak antrenörlerin belgesi en az 2.kademe antrenörlük belgesi sahibi
olacaktır. Antrenör ayağa kalkıp takımı yönetebilecektir. Antrenör dışında diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp
takımı yönetme hakları yoktur.
Federasyonca 2015-2016 sezonunda kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihte oynanacağı
belirlenir. Takvim, kura çekiminden sonra belirlenen yerde oynanacaktır.
2015-2016 sezonunda mazeretleri Federasyon tarafından haklı görülmediği iki müsabakaya çıkmayan
kulüpler, ligden ihraç edilir. Bu kulüpler, bir sonraki sezon ligde yer alamazlar.
2015-2016 sezonunda sahaya çıkmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmeyen kulüpler, 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
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Türkiye Hentbol Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynanma şeklinde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
Takımlar 26 yaşından gün almış en fazla 4 (dört) sporcuyu oynatabileceklerdir. (gün–ay,
yıl bakılmaksızın) Ornek:2015-26=1989 doğumlu ve üst doğumlu sporcular oynayamaz.
2015-2016 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 olabilecektir.
Bölgesel ligde yer alan kulüpler, illerinde yapılan küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki
müsabakalardan en az birine katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır. Bu müsabakalara katılmayan,
katılıp da tamamlamayan kulüpler Disiplin Kurulu’na sevk edilir ve Kulüplerin Liglerdeki durumları hakkında
son karar THF Yönetim Kurulu tarafından verilir.
Başvurular, ilan edilen katılma koşulları kapsamında THF tarafından değerlendirilir ve lige katılacak
kulüpler belirlenir. O sezon için lig statüsüne uygun takım sayısından fazla başvuru olması durumunda
Federasyon Yönetim Kurulu, başvuruları değerlendirerek daha önce belirlenen kriterlere göre lige katılacak
takımları belirler. Bu kriterlerin değerlendirilmesi sonucu lige kabul edilmeyen kulüplerin yerine getirdikleri
mali yükümlülükler iade edilir.
Federasyon, katılım bedellerini zamanında yatırmayan, başvurularını geç yapan, eksik ve yetersiz belge
sunan kulüplerin başvurularını reddedebilir.
Kulüpler, federasyon tarafından tespit ve ilan edilen tarihe kadar o sezon bölgesel lige katılacaklarını
beyan ve taahhüt edip, kulüplere bildirilen diğer şartları yerine getirmek zorundadırlar.
Takımlar, her sezon için, müsabakalarını oynamak istedikleri, uluslararası standartlara uygun, birisi de
herhangi bir mücbir sebepte kullanılmak üzere yedek, toplam iki salonu federasyona bildirmek zorundadırlar.
Kulüpler, Ligin yönetimi ve idari yapısı için federasyon tarafından hazırlanmış formları doldurmak ve
belirtilen tarihlerde Federasyona ulaştırmak zorundadır.
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