TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU

2016-2017 SEZONU BAYANLAR BÖLGESEL LİGİ STATÜSÜ
1-Bölgesel lig grup müsabakaları 3lü ve 4Lü gruplarda 23-25 Eylül 2016 tarihlerinde
yapılacaktır. Müsabakaların teknik toplantısı yarışma tarihinden bir gün önce ilgili yarışma
merkezlerinde saat 17.00 de yapılacaktır.
2- Bölgesel bayanlar Ligi müsabakaları TURNUVA usulü göre 3 grupta oynanacaktır. Takımlar
tek devreli turnuva usulüne göre oynayacaklardır. 4lü gruplarında ilk 3 sırayı alan ve 3lü gruplarında
1 ilk 2 sırayı alan toplam 8 takım final müsabakaları oynamaya hak kazanır. Final müsabakaları ekim
ayında federasyonun belirleyeceği tek ilde oynanacaktır. Final müsabakaları sonucunda gruplarında
ilk 2 sırayı alan toplam 6 takım 2.lige alınacaktır. Aldıkları puanlar dikkate alınır, eşitlik halinde genel
averaj dikkate alınır eşitlik halinde en fazla gol atan, eşitlik halinde en az gol yiyen takım dikkate
alınacaktır.2. Lige katılmayı Hak eden takım lige katılmaz ise lig sıralaması dikkate alınır.
3)Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında yer
almayan Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptirler.
4)Müsabakalarda görev alacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli en fazla 10 kişi
olacaktır.
5) Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak
takımların illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım listeleri
şarttır.
6) Bölgesel Ligden yükselme müsabakalarında turnuvayı tamamlayan takımlara Federasyon
tarafından yol ücreti ödenecektir.
7) Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi
yapılmış antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir. 2016-2017 Sezonunda görev alacak
antrenörlerin belgesi en az 2.kademe olacaktır. Antrenör ayağa kalkıp takımı yönetebilecektir.
Antrenör dışında diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp takımı yönetme hakkı yoktur.
8)Müsabaka Kadroları en fazla 16 Sporcu, 1Antrenör ve 1 Antrenör yardımcısı, 1 Masör
sahada yer alabilecektir. Yönetim Kurulunun Kararı İle Ulaşım Giderleri (Gidiş-Dönüş) Kulüplere
merkezden ödeme yapılacaktır. ( 16 Sporcu + 2 Antrenör + 1 Masör = 19 Kişi )
9-2016-2017 sezonunda mazeretleri Federasyon tarafından haklı görülmediği iki müsabakaya
çıkmayan kulüpler, ligden ihraç edilir. Bu kulüpler, bir sonraki sezon ligde yer alamazlar.
10-2016-2017 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.
11-Türkiye Hentbol Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynanma şeklinde
değişiklik yapma hakkına sahiptir.
12-Takımlar 26 yaşından gün (gün,ay,yıl bakılmaksızın) almış en fazla 4 (dört) sporcuyu
oynatabileceklerdir. Federasyon Temsilcileri Gözlemcileri Lisans Kontrollerini Teknik Toplantıda ve
gerekirse müsabaka esnasında yapabilecekleridir.
13- 2016-2017 Sezonunda müsabakalar tek liste ile oynanacak olup takımlar 25 kişilik listeyi
federasyon temsilcisine vermek zorundadır. Takımlar sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16
olabilecektir.
14-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.
TÜM TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

