2017-2018 HENTBOL SEZONU
GENÇ KADINLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL MÜSABAKALARI TALİMATI
1) a) Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 5-9 Haziran 2018 tarihleri
arasında Ankara’da yapılacaktır. TEKNİK TOPLANTI ve KUR’A ÇEKİMİ 04 Haziran
Pazartesi günü saat:17.00’de Prof. Doktor Yaşar Sevim Spor Salonunda yapılacaktır.
b) Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 2016-2017 sezonunda dereceye
giren 3 takım ile ilin takımından ve illerini temsil etme hakkı bulunan ve katılım formu dolduran
5 takım olmak üzere toplam 8 takımla yapılacaktır. Müsabakalar 4 takımlı 2 grupta, tek devreli
lig usulüne göre oynanacaktır. 8 takım tek torbadan A ve B grubu olarak 4’ er takım kura ile
belirlenir. Aynı ilin takımları farklı gruplarda olacaktır.
GRUP SIRALAMA MAÇLARI:
2 Grupta oynanan maçlar sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar final grubuna kalır.
Grup 3 ve 4.leri elenir. Sıralama için önce puanlara bakılır, puan eşitliğinde takımların kendi
aralarında oynadıkları maç sonuçlarına bakılır. Halen eşitlik söz konusu ise genel averaja daha
sonra atılan fazla gol ve en son yenilen daha az gole göre grup sıralaması belirlenir. Tüm
bunlar dikkate alınmasına rağmen eşitlik söz konusu ise kura ile sonuç belirlenir.
FİNAL SIRALAMA MAÇLARI:
Final sıralama maçları, sonucu alınacak maçlar olduğundan beraberliklerde 2x5 dakika uzatma,
yine beraberliklerde 2x5 dakika uzatma ve gerekirse yedi metre atışları kullanılır. Eşleşme ve
maçlar aşağıdaki şekilde oynanır.
Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar için A1- B2, B1-A2 şeklinde yarı final müsabakaları
oynayacaktır.
A1- B2 galibi ile B1-A2 galibi Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonluğu için, A1- B2 kaybedeni ile B1A2 kaybedeni Genç Kadınlar Türkiye 3.lüğü için karşı karşıya gelirler.
2)Müsabakalara 1999-2000-2001 doğumlular katılacaktır. Federasyon Temsilcileri /
Gözlemcileri Lisans Kontrollerini Teknik Toplantıda ve gerekirse müsabaka esnasında
yapabilecekleridir.
3)Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında
Geçmeyen Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptirler.
4)Müsabakalarda görev alacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli 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)Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına katılan takımların kadrolarında
kendi ilinde dereceye giremeyen diğer kulüplerden, en fazla 2 oyuncu Final Müsabakalarında
yer alabilir. Bu iki sporcu asıl kulübünün izni ve lisansı ile ilinde dereceye giren takım
kadrosunda sadece 1 kulüp adına yarışabilir. Yer aldığı takım elenirse başka takımda yer
alamaz. İl Müdürlükleri bu iki sporcunun asıl kulübünün izin yazısını alarak takım listesini
onaylar. (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Kulüpleri bu haktan yararlanamazlar)
7)Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi
yapılmış antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir.
8)Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Final müsabakalarında turnuvayı tamamlayan takımlara
Federasyon tarafından yol ücreti ödenecektir.
9)Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi
yapılmış antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir.
AÇIKLAMA








Müsabaka Kadroları en az 12, en fazla 16 Sporcu, 1Antrenör ve 1 Antrenör yardımcısı, 1
Masör sahada yer alabilecektir. Seremoniye en az 12 sporcu ile çıkmayan takım hükmen
mağlup sayılacaktır
Turnuva boyunca teknik toplantıda temsilci tarafından forma numaralarıyla onaylanan 18
kişilik listedeki sporcular oynatılacaktır. Verilen 18 kişilik sporcu listeleri dışında sporcu
oynatılmayacaktır. Turnuva boyunca sporcuların forma numaraları değişmeyecektir.
Genç Kadınlar Türkiye Şampiyonası Müsabakaları 30 dk 2 devre halinde oynanacaktır.
Müsabakalar hentbol federasyonunca belirlenen 2 nolu toplarla oynanacaktır.
Federasyon Temsilcileri Teknik toplantıdan sonra oluşan fikstürlerini ve müsabaka
bitiminde sonuçları en geç 2 saat içerisinde 0312 439 85 85 faksa bildireceklerdir. Dosya
ise çok acele hentbol federasyonuna posta ile gönderilecektir.
TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

