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2015 – 2016 SEZONU
BAYANLAR SÜPER LİG STATÜSÜ
1-LİGİN OLUŞUMU VE KATILIM ŞARTLARI
Bir önceki sezon bayanlarda Deplasmanlı Süper ligini düĢmeden tamamlamıĢ 8 takım ile 1.
ligden Süper lige çıkan 4 takım olmak üzere toplam 12 takımdan oluĢur.
2015-2016 sezonunda Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü
karĢılaĢmalara katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin yerine baĢka kulüplerin
alınıp alınmayacağı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
2015-2016 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Bayanlar Hentbol Süper ligine katılan takımlara
Federasyonca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
2015-2016 sezonunda Kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihte oynanacağı
belirlenir. Takvim, kura çekiminden sonra normal sezon hafta numaraları itibarıyla oynanacaktır
Normal lig sezonu, Play-Off baĢlangıç gününü, Türkiye Kupası, maç tarihlerini içeren
programdır. Takvimde normal sezon maçlarının oynanacağı kesin gün ve saat yer almaz.
Müsabakalar prensip olarak cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanacaktır. Lig
takviminde hafta içi olarak belirtilen müsabakalar, salı, çarĢamba ya da perĢembe günleri
oynanacaktır. Genel programa temel teĢkil eden takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır

NO
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İLİ
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
BURSA
ESKĠġEHĠR
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
KASTAMONU
RĠZE
SĠVAS
UġAK
TRABZON

KULÜP ADI
ANKARA 1910 SPOR KULÜBÜ
YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ SPOR KLB
MURATPAġA BELEDĠYESĠ SPOR KLB DERNEĞĠ
BURSA OSMANGAZĠ BELEDĠYE SPOR KULÜBÜ
ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ GENÇLĠK SPOR KLB
ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ SPOR KLB
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENÇLĠK SP. KLB DERNEĞĠ
KASTAMONU BELEDĠYESĠ SPOR KLB DERNEĞĠ
ARDEġEN GENÇLĠK VE SPOR KLB
SĠVAS BELEDĠYE SPOR KULUBU
GENÇ UġAK SPOR KULÜBÜ
ZAĞNOS SPOR KULÜBÜ

2-MÜSABAKALARIN SİSTEMİ
2.1 NORMAL LİG SEZONU
Normal sezon müsabakaları her takım biri kendi sahasında, diğeri rakip takımın sahasında
olmak üzere iki devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Süper Gençler Ligi‟nde elde edilen toplam
puanın %10‟u, süper ligde normal sezonda elde edilen toplam puana eklenecek ve Normal lig
sezonu sıralaması belirlenecektir. Normal lig sıralaması sonucunda ilk sekiz (1-8) sırada yer alan
takımlar Play-Off, 9-12 sırada yer alan takımlar Play-Out oynayacaklardır.
Avrupa Kupası müsabakalarının olduğu haftalarda ve/veya diğer nedenlerden dolayı
ertelenen müsabakalar; takip eden 10 gün içerisinde oynanacaktır.
2015-2016 sezonunda sahaya çıkmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmeyen
kulüpler, o karĢılaĢmalarla ilgili masraflar ve organizasyona vermiĢ oldukları zararlar dikkate
alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedeli ödemek zorundadır. Bu kulüpler
ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilirler.
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2.2-PLAY OUT
Normal lig sezonunu 9.10.11.12. sırada tamamlayan takımlar Play-Out müsabakaları
oynayacaklardır. Takımlar play-out müsabakalarını biri kendi sahasında diğeri rakip takımın
sahasında olmak üzere iki devreli lig usulüne göre oynayacaklardır. Müsabakalar sonucunda son
iki ( 2 ) sırayı alan takım bir alt lige düĢecektir. Takımlar, normal lig sezonda aldıkları puanların
yarısı* ile müsabakalara baĢlayacaklardır. (*Süper Gençler Ligi‟nde elde edilen toplam puanın %10
u süper ligde normal sezonda elde edilen toplam puana eklenecek ve Normal lig sezonu
sıralaması belirlenecektir.)
2.3-PLAY-OFF 1.TUR MÜSABAKALARI,
Normal lig sezonunda 1-2-3-4-5-6-7-8. sırada tamamlayan takımlar Play-Off 1. Tur
müsabakalarını oynarlar.
Play-off birinci tur müsabakaları,
Normal Sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar ilk tur için;
Birinci (1.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi “A” olarak isimlendirilir)
Ġkinci (2.) ile yedinci (7.) (Turun galibi “B” olarak isimlendirilir)
Üçüncü (3.) ile altıncı (6.) (Turun galibi “C” olarak isimlendirilir)
Dördüncü (4.) ile beĢinci (5.) (Turun galibi “D” olarak isimlendirilir) Ģeklinde eĢleĢirler. Turu geçen
dört takım yarı finale yükselir.
Turların tümünün baĢlangıcında takımların galibiyet sayısı 0(sıfır) olarak baĢlar.
Play-off 1. Tur serisi Üç(3) müsabakalı iki (2) galibiyet üzerinden oynanacaktır. Play-Off
1.tur serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü
maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında oynanacaktır.
2.4- PLAY-OFF YARI FİNAL MÜSABAKALARI,
Play-off
1.tur
sonucunda
tur
atlayan
4
Play-Off 1.Turunda A-D / B-C Ģeklinde eĢleĢme olacaktır.

takım

arasında

oynanacaktır.

Yarı Final serisi beĢ(5) müsabakalık serilerde üç(3) galibiyet üzerinden oynanacaktır. Yarı
final serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü
maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın, dördüncü maçı normal sezonu daha alt
sırada tamamlayan takımın, 5.maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında
oynanacaktır.
2.5- PLAY-OFF FİNAL MÜSABAKALARI
Yarı final müsabakaları sonucunda tur atlayan 2 takım arasında oynanacaktır.
Final serisi beĢ(5) müsabakalık serilerde üç(3) galibiyet üzerinden oynanacaktır. Final
serisinin birinci maçı normal sezonu daha alt sırada tamamlayan takımın, ikinci ve üçüncü maçı
normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın, dördüncü maçı normal sezonu daha alt
sırada tamamlayan takımın, 5.maçı normal sezonu daha üst sırada tamamlayan takımın sahasında
oynanacaktır.
Lig sıralaması Ģu kriterlere göre oluĢur:
1. Play-Off ġampiyonu
2. Play-Off Finalisti
3. Yarı Finalde elenen takımlardan normal sezonu daha üst sırada bitiren takım
4. Yarı Finalde elenen takımlardan normal sezonu daha alt sırada bitiren takım
5. Normal Sezon 1.si
6. Normal Sezon 2.si
7. Normal Sezon 3.sü
8. Normal Sezon 4.sü
9. Normal Sezon 5.si
10. Normal Sezon 6.sı
Play-Off Ģampiyonu ve finalisti sonrasında yukarıdaki sezon sıralaması içerisinde en üst
takımdan itibaren sıralama gerçekleĢtirilecektir.
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2.6- AVRUPA KUPALARI
Takımların uluslararası kupalarda temsil hakları Normal Lig Sezon, Play-Off ve Türkiye
Kupası müsabakalarının sonuçları dikkate alınarak THF tarafından belirlenir.
Uluslararası organizasyonlarda Türk takımlarına temsil hakkı verilmesi THF„nin yetkisinde
olduğundan takımların Avrupa Kupalarındaki temsil hakkı THF Yönetim Kurulunun onayını
müteakip kesinleĢir.
* 2015-2016 sezonu sonunda uluslararası müsabakalara katılım aĢağıdaki maddede yer alan usul
çerçevesinde sağlanır.
* 2015-2016 Sezonu sonunda;
a) Süper Lig Play-Off ġampiyonu olan takım EHF ġampiyonlar Ligi‟ne katılacak,
b) Süper Lig Play-Off finalisti olan takım EHF Kupasına katılacak,
c)Türkiye Kupası ġampiyonu olan takım EHF Challenge kupasına katılacak,
d) Play-Off Yarı Finalde elenen takımlardan normal sezonu daha üst sırada bitiren takım EHF
Challenge kupasına 2. Takım olarak katılacak,
(3) Türkiye Kupası ġampiyonu olan takım EHF ġampiyonlar Ligi‟ne gitmeye hak kazanırsa, Türkiye
Kupası finalisti olan takım Takım EHF Challenge kupasına katılacak 2.takım olur.
4) Türkiye Kupası finalisti EHF kupasına katılmaya hak kazanmıĢsa, Play-Off yarı finalde elenen
takımlardan normal sezonu daha alt sırada bitiren takım EHF Challenge kupasına katılacak
2.takım olur.
Sportif baĢarı neticesinde Avrupa Kupa müsabakalarına katılım hakkı elde ettiği halde,
EHF‟nın, kupa müsabakalarına katılım ile ilgili kriterleri karĢılamaması nedeniyle bu müsabakalara
katılamayan takımların yerine katılacak takım veya takımlar; bu kriterlere uygun olmak Ģartıyla Lig
sıralaması dikkate alınarak THF tarafından belirlenir.
Bu teklifler yapılırken yetkili uluslararası merciler tarafından verilen kupa kontenjanları
dikkate alınır. BoĢ kontenjanlı en yüksek kupaya katılım teklifi Ģampiyon takıma yapılır. Daha sonra
teklifler, tescilli Lig sıralamasında yukarıdan aĢağıya doğru inilerek, kontenjanı boĢ en üst sıradaki
kupadan baĢlayarak THF yönetim kurulu tarafından gerçekleĢtirilir.

3. SPOR ELEMANI VE SPORCU UYGUNLUĞU
3.1 Kulüpler sporcular ile bir sezonda en fazla 22 sporcu ile sözleĢme imzalayabilir.
Bunlardan en az 8‟i (sekiz) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olan sporcularla imzalamak zorundadır.
Alt yapıdan ve transfer döneminde sözleĢme imzalayan ve geçici transfer döneminde baĢka takıma
giden sporcular sözleĢeme sayısı kapsamında değerlendirilmez.
3.2 Kulüpler kadrolarında 14 yabancı oyuncu bulundurabilirler. Süper ligde yer alacak
yabancı sporcuların transferi aĢağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.
3.2.1 Kulüpler 3 yabancıya kadar her ülkeden ve yaĢta oyuncuyu transfer edebileceklerdir.
3.2.2 Kalan 11 yabancı oyuncu için ise;
3.2.2.1 Son açıklanan IHF ve EHF sıralamasında ilk 25 ülke vatandaĢı olması
3.2.2.2 Son 7 yılda genç ve A Takımlarında 10 defa resmi müsabakalarda milli formayı
giymesi ve bunu müsabaka kağıdı ile belgelemesi gerekmektedir.
3.3 2015-2016 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 olabilecektir. Türkiye
Süper Liginde yer alan kulüpler, sporcuları ile yapmıĢ oldukları sözleĢme ile sporcuların o yıla ait
vizeli lisanslarını Federasyona ibraz ederek kadrolarını tasdik ettirmeleri halinde, sezon boyunca
müsabakalara Federasyon tarafından verilecek takım listesi ile çıkabilir.
3.4 Sporcular sezon boyunca tek bir forma numarası ile mücadele etmek ve “Müsabaka
Yönetmeliği Sporcu Kıyafetleri Madde 25”de yer alan hususlara uymak zorundadır.
3.5 2015-2016 sezonunda görev alacak sorumlu antrenörlerin belgesi 3.kademe ve üstü
olacaktır. Müsabakalarda Sorumlu Antrenör (A) dıĢında diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp
takımını yönetme hakkı yoktur. Müsabaka sırasında diskalifiye ve diğer nedenlerle sahada
Sorumlu Antrenör ( A ) olmadığı durumlarda ( B ) akreditasyon kartına sahip olan kiĢi, ( A ) ve ( B )
akreditasyon kartlı kiĢiler olmayınca ( C ) akreditasyon kartına sahip kiĢi takımı yönetme hakkına
sahiptir. Takımlarını bir üst lige çıkartan Antrenörlerin lisansları bir üst ligdeki takımlarını
çalıĢtırmaya elveriĢli değil ise; aynı takımda geçici çalıĢma izni almak Ģartıyla Antrenör sözleĢmesi
yapabilirler. Herhangi bir nedenle sözleĢmenin sona ermesi halinde bu haklarını kaybederler.
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3.6 2015-2016 sezonunda sahaya çıkacak teknik kadroları;
Antrenör (A),
Antrenör yardımcısı (B),
Y. Antrenör (Kaleci) (C),
Y. Antrenör (Kondisyoner) (C),
Doktor, Fizyoterapist ve Masörden (E) ibarettir.
Takımlar sahaya federasyon tarafından onaylanmıĢ “THF Kulüp Yetki Belgesi" inde
yukarıda sayılan unvanlar arasından en fazla dört (4) kiĢi ile sahaya çıkabilir.
3.7 Görev alacak İdari kadrolar
1. Kulüp Yöneticileri
2. Menajer
3. Kulüp Müdürü
Ġdari kadroları (kulüp yöneticileri ve kulüp menajeri) ile Takım temsilcileri müsabakaya
müsabaka salonuna girerken ve müsabaka anında, sonrasında basın toplantısında, THF
tarafından hazırlanmıĢ olan akreditasyon kartlarını takmak zorundadırlar.
4. SALONLARIN TESPİTİ
4.1 Kulüpler, sezon boyunca oynayacakları salonları belirler ve mülkleri kendilerine ait
değilse; tahsis iĢlemleri kulüpler veya Hentbol Federasyonunca yapılır. Kulüplerin belirledikleri
salonlarda müsabaka yapmaları THF onayına tabidir.
4.2 Fikstürde gösterilen müsabakalar, ismi önce yazılı takımın salonunda oynanacaktır.
Salonu onarıma alınan veya lig kriterlerine uymayan fikstüre göre kendi sahasında yapacağı
müsabakaları oynamak üzere THF tarafından kabul edilecek baĢka bir salon bulmak zorundadırlar.
4.3 Müsabakalarını oynayacakları salonu değiĢtirmek isteyen kulüpler, taleplerini
müsabakanın oynanacağı günden en geç 15 gün önce THF‟ye bildirmek zorundadırlar.
4.4 Salonlarda, aydınlatma sistemi ve elektrik kesintisi veya arıza halinde devreye girerek
aydınlatmanın çalıĢmasını ve müsabakanın tamamlanmasını sağlayacak bir yedek güç sisteminin
(jeneratör, dinamik ups vb.) çalıĢır durumda bulundurulması zorunludur. Saha aydınlatmasının,
müsabakanın baĢlamasından en geç 45 dakika öncesinden, müsabakanın bitiminden en erken 30
dakika sonrasına kadar sağlanması zorunludur.
4.5 Müsabakalarda, her biri 1x1.5 m boyutundaki Türk Bayrağı, THF Bayrağı, Lig Bayrağı
müsabaka salonunda herkesin göreceği bir yere asılmak zorunludur.
4.6 Salonda anons sistemi çalıĢır vaziyette olmalı ve kesinlikle tarafsız bir Ģekilde
kullanılmalıdır. Takım kadroları ve THF uyarılarını anons edilmesi zorunludur. Anons sistemi ev
sahibi takımı destekleyici Ģekilde rakip takıma karĢı veya siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular için
kullanılamaz ve anons sistemi dıĢında tribünlere özel ses sistemi kurulamaz. Anonslar anlaĢılır ve
duyulur Ģekilde yapılmalıdır.
4.7 Müsabaka sahasına; müsabaka isim listesinde yazılı sporcu, teknik kadro ve Türkiye
Hentbol Federasyonu tarafından müsabaka için görevlendirilen kiĢiler dıĢında müsabaka saatinin
30 dakika öncesinden itibaren, devre arasında ve müsabaka sonunda oyun alanına girilemez.
4.8 Salon içerisinde alkollü içecek bulundurulması ve satılması yasaktır.
5.ORGANİZASYON ve SORUMLULUK
5.1 Salonlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık ve güvenlik
tedbirleri, ambulans, tribün düzenlemesi, organizasyon, Ģiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili
tüm düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulübe aittir.
5.2 Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları salonu ve oyun alanını tespit edilen tarihte
oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Saha ve salonun hazır hale getirilmemesi
nedeniyle müsabakanın oynanamaması durumunda, hakem, gözlemci ve temsilci ücretleri ile
misafir takımın masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir.
5.3 Müsabakanın oynanacağı gün salon denetimi yapılır. Bu denetime THF Temsilcisi,
gözlemcisi, hakemler ve salon müdürü katılır.
5.4 Müsabaka toplantısı, THF temsilcisinin/gözlemcisi baĢkanlığında müsabakanın
oynanacağı gün müsabakadan 1 saat öncesinde salonda yapılır. Bu toplantıya, her iki takımdan
birer temsilci, hakemler, müsabaka güvenlik amiri ve saha komiseri katılır. Toplantı, ev sahibi kulüp
yetkilisi ile saha komiseri olmadan baĢlatılamaz. Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi
kulüptedir. Kulüpler, sezon baĢlamadan önce bu toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili
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kiĢilerin adlarını THF‟ye bildirmek zorundadır. Kulüp yetkililerinin THF‟den alınan akreditasyon
kartları ile toplantıya katılmaları zorunludur.
5.5 Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce
Federasyon tarafından yayınlanan “Müsabaka Ġsim Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin
olmaması halinde menajer, yoksa antrenör veya takım kaptanı müsabaka isim listesini
imzalayabilir.
5.6 2015-2016 sezonunda TV‟den canlı yayınlanacak müsabakaların; yayıncı kuruluĢun
önerileri de dikkate alınarak genel programda yer alan gün ve saatleri THF tarafından
değiĢtirilebilir.
6. TRİBÜN DÜZENLEMESİ
6.1 Kulüpler, THF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine
uymakla yükümlüdürler.
6.2 Tribünlerdeki merdiven boĢlukları, tribün giriĢ ve çıkıĢ kapı önleri kesinlikle boĢ
bırakılmalıdır.
6.3 Salonlara 6222 Sayılı Yasa ve bu Yasanın uygulama yönetmeliğine uygun olarak
düzenlenen e-bilet veya bilet ile girilir.
6.4 Salonlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır.
6.5 Müsabakalarda THF BaĢkanı, BaĢkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Sekreter, Kurul BaĢkanları ve Üyeleri, talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması
zorunludur.
6.6 Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine, protokol tribününü düzenlemeye yetkili
olan ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 5 kiĢilik yer ayrılır.
6.7 Müsabakada görevli THF Temsilcisi protokol tribününde müsabakayı rahat bir konumda
izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yer ayrılması
zorunludur.
7. GÜVENLİK
7.1 Ev sahibi kulüp, misafir kulüp seyircileri için güvenliği tam olarak sağlanmıĢ bir tribünde
salonun oturma kapasitesinin en az % 5‟i oranında yer ayırmak zorundadır. Federasyon tarafından
tarafsız illerde oynanacak müsabakalarda tribünler %50 i oranında iki kulübe eĢit tahsis
edilecektir.
7.2 Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı
duruĢunda bulunmaları THF‟nin iznine tabidir.
7.3 Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak THF‟nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler.
Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi Ģarttır. Kurum ve kuruluĢların pankart taleplerini
kulüplere yapmaları, kulüplerin de THF‟ye müracaat ederek onay almaları gerekmektedir.
Pankartların boyu 10 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri müsabakadan en az 7 gün
önce yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen müsabakalarda pankartın THF
Temsilcisi / Gözlemcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. Kulüpler yukarıda sayılanlar dıĢında
THF‟nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak zorundadırlar.
7.5 Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aĢağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk,
cinsiyet, etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez, ayrıca müsabaka alanına veya yakın
çevresine bu mahiyette afiĢ veya pankartlar asılamaz.
7.6 Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler THF‟nin iznine tabidir.
THF tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde müsabakanın baĢlamasına 25
dakika kala ve saha dıĢında müsabakanın baĢlamasına 10 dakika kala bitirilmesi ve sahanın
müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur.
7.7 Reklam amaçlı olarak salon zemin dıĢında bulunan maskotların müsabaka öncesinde
ve devre arasında müsabaka baĢlamadan 5 dakika önce sahayı terk etmeleri zorunludur.
7.8 Kulüpler sezonun baĢlamasından 2 hafta öncesine kadar, disiplin uygulamalarına esas
teĢkil etmek üzere, müsabakalarını oynayacakları salonlardaki salon ölçülerini, tribünlerin
kapasiteleri ile isimlerini içeren ayrıntılı salon krokisini THF' ye sunmak zorundadırlar.
7.9 Salonlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet veya sis bombası, ses bombası,
maytap gibi patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taĢ, metal gibi fırlatılabilecek veya
yaralayıcı nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek
diğer maddeler, vuvuzela, davul veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye
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ulaĢabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler
bulundurulamaz, satılamaz ve atılamaz.
7.10 Ev sahibi kulüpler, seyircilerin salona alınmaya baĢlamasından, salonu terk etmelerine
kadar geçen sürede emniyet, ambulans ve sağlık görevlilerini bulundurmak zorundadırlar.

8. LİG İSİM SPONSORLUĞU ve MÜSABAKA TOPU TEDARİKÇİLİĞİ
8.1. Süper Lig müsabakaları, THF‟nin sponsorluk sözleĢmesi akdettiği kuruluĢun imal edeceği
Vertex marka hentbol topları ile oynanacaktır. Vertex marka hentbol topları, sezon
baĢlamadan önce Lig kulüplerine veya oynayacağı salonlara tutanak karĢılığında üç ( 3
Adet ) teslim edilir. Müsabakaların bu toplarla oynanması zorunlu olup, aksine davranan ev
sahibi kulüpler, bu davranıĢları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilirler.
8.2. Lig müsabakalarında kulüpler, Federasyona sponsor olan kurum veya kuruluĢlara ( lig,
top, sağlık, biliĢim vb ) talep edilmesi durumunda en az 2Ģer adet protokol tribünden yer
ayırmak zorundadırlar.
8.3. Salonlarda THF ve kulüp bayraklarının arasında, üzerinde Lig Ġsmi, Ġsim Sponsoru ve Lig
Logosunun yer aldığı lig bayrağı bulundurulması zorunludur.
8.4. Lig isim sponsorluğu uygulamalarından ev sahibi kulüp sorumludur.
8.5. Ev sahibi kulüp, lig isim sponsorunun kupa seremonisinde etkinliklerde bulunabilmesi ve
onun görünürlüğü için gerekli tedbirleri almak zorundadır. Ayrıca sponsor temsilcilerinin
kupa seremonisine katılım taleplerine uymakla yükümlüdür.
8.6. THF tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde Süper Lig müsabakaları sonunda birinci
olacak kulübe Ģampiyonluk kupası verilir. Ġkinci olan kulübe plaket verilir
8.7. Kupanın nasıl tasarlanacağına ve ne Ģekilde üretileceğine THF tarafından karar verilir.
8.8. Kupa töreni organizasyonu THF tarafından yapılır. Kulüpler, müsabaka öncesi THF‟nin
belirleyeceği organizasyon kurallarına uymak ve kupa törenine katılmak zorundadırlar.
8.9. Süper Lig müsabakaları sonunda birinci ve ikinci olan kulüplere sporcu, teknik heyet ve
yöneticilerine, bu baĢarılarını simgeleyen birer madalya verilir.
8.10.Kulüpler kupa törenine tescilli formaları ile katılmak zorundadır.
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