2015-2016 SEZONU ERKEKLER YILDIZLAR LİGİ 1.BÖLÜM STATÜSÜ
Bu organizasyonun amacı; 1. ligde yer alan kulüplerin alt yapısına önem vermelerini
sağlamak, Hentbolun alt yapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında
yeterli sayıda oynama fırsatı bulamayan sporculara, bu müsabakalarla kendilerini geliştirme
imkânı yaratmaktır. Ayrıca Milli Takım Antrenörlerimiz yıldızlar ligi müsabakalarını izleyerek
sporcuların son durumlarını değerlendirme imkânı bulabilecektir.
2015-2016 Sezonunda Deplasmanlı Yıldızlar Hentbol Liginde;
1-

2015-2016 Sezonunda yıldızlar Ligi müsabakaları 2015–2016 A takım fikstürüne
göre tek devreli TURNUVA usulü göre 2 bölümde oynanacaktır.
1.bölüm müsabakaları 21 - 25 Aralık 2015 tarihleri arasında İzmir’de tek devreli
fikstürün ilk 5 müsabakasını oynayacak olup; toplam 5 gün sürecektir.
İstisna: Statü gereği Hentbol spor kulübü yıldızlar liginde yer almayacaktır.

(1)

METROPOL SPOR KULÜBÜ

(7)

BEYKOZ BELEDİYESİ SPOR KULUBU

(2)

YOZGAT BOZOK SPOR KULÜBÜ

(8)

BAHÇEŞEHİR OKULLARI SK

(3)

SERİK BELEDİYESİ SPOR KULUBU

(9)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE GSK

(4)

AYDIN PTT SPOR KULÜBÜ

(10)

SELÇUKLU BELEDİYESİ SK

(5)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ GSK

(11)

RİZE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ

(6)

AZİZİYE BELEDİYE TERMAL SK

(12)

SAKARYA B. BELEDİYESİ SK

2- Yıldızlar Ligi 1999 ve yukarı doğumlu, sporcular yer alabileceklerdir.
3-Yıldızlar Liginden elde edilen puandan, A Takımlarının puan hanelerine; 2015-2016
normal sezonuna % 10 puan taşınacaktır. Normal lig sezonu sonunda yıldızlar
Liginden taşınacak puanın, A takım puanına eklenmesi ile oluşacak toplam puan A
takımının normal lig sezonu puanı olarak kabul edilecektir.
5- Yıldızlar Ligi müsabakalarında kulüplerin ulaşım giderleri Federasyon tarafından
karşılanacaktır.
6- Yıldızlar Ligi müsabakaları (2x30) 2 devre halinde oynanacaktır.
7- Yıldızlar Ligi müsabakaları Federasyonunu resmi top sponsoru VERTEX marka
toplarla ile oynatılacaktır.
8- Sahaya çıkacak antrenörlerin sezonun vizesi ve sorumlu antrenörün en az
1.kademe antrenörlük belgesine sahip olmaları zorunludur. (2015-2016 sezonunda 1.
ligde yer alan ve baş antrenör olarak görev yapan antrenörler
yıldızlar ligi
müsabakalarında sahaya çıkamayacaklardır.)
9 –Yıldızlar Liginde yer alan sporcuların Lisansları İl Müdürlüklerinden çıkarılır; (Kiralık
oynayan oyuncular lisanslarını orijn kulüplerinde oynayacak olup; lisansları, İl
müdürlüklerinden çıkarılacaktır.). Takım listesi kulüp tarafından hazırlanarak
lisanlar ile birlikte en geç 16 Aralık 2015 tarihine kadar Federasyon Sicil Lisans
bürosundan onatılacaktır. Her takım maça onaylanmış tek liste ve Lisanslar ile çıkar.
Sporcular turnuva boyunca aynı forma numaraları ile oynayacaklardır..
10- Takımlar 18 Kişilik Federasyonca onaylanmış sporcu listelerini ve lisanslarını
müsabakaların ilk günü federasyon temsilcilerine teslim edeceklerdir..
TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

