2012 – 2013 HENTBOL SEZONU
ERKEKLER 1. LİGİ A KLASMAN STATÜSÜ
1. LİG A KLASMANI;
1- Erkekler 1. Liginde A Klasmanında bir önceki sezon yer alan takımlar,
2- 2011-2012 sezonunda Süper Ligden düşen takımlar,
3- 2011-2012 sezonunda Erkekler 1.ligi B Klasmanında final grubunda yer alan takımlardan oluşan
13 takımdan oluşmaktadır.
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TAKIMLAR

ADANA ÇUKOBİRLİK SPOR KLB
AMASYA TAŞOVA YİBO S.POR KULUBÜ
ANKARA 06 ATER SPOR KULUBÜ
ARTVİN 7MART SPOR KULÜBÜ
BİNGÖL BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
ERZİNCAN BELEDİYE SPOR KULUBU
ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL ANAFEN KOLEJİ
İSTANBUL YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KLB
İZMİR GÖZTEPE SPOR KULUBÜ
KAYSERİ ATLAS EĞİTİM S.K
KONYA SELÇUKLU BELEDİYESİ SPOR KULUBÜ
SİNOP EĞİTİM SPOR KULÜBÜ

NORMAL LİG SEZONU
Müsabakalar Hentbol Federasyonu tarafından tek grupta deplasmanlı İki devreli lig usulüne göre
oynanacaktır. Normal lig müsabakaları sonunda 1.Olan takım doğrudan süper lige yükselecektir.
Normal lig müsabakaları sonunda 2.3.4 ve 5.sırayı alan takımalar play-off müsabakaları
oynayacaktır.
Son üç (3) sırayı alan takımlar bir sonraki sezon Erkekler A Klasman liginde oynama hakkını
kaybederler.
PLAY-OFF MÜSABAKALARI
Normal lig sezonunu 2,3,4 ve 5 sırada tamamlayan takımlar oynanacaktır. Müsabakalar
Federasyonca belirlenen bir merkezlerde, çift devreli ve lig usulüne göre oynanır. Play-Off
müsabakalarında lig sonunda aldıkları sıraya göre; 2. olan takım 2 puan, 3. olan takım 1 puan
4.olan takıma 1puan ve 5. olan takım 0 puanla play-off müsabakalarına başlayacaklardır.
Müsabakalar sonucunda ilk sırayı alan takım Süper Lige yükseleceklerdir.
KÜME DÜŞME
Normal lig müsabakaları sonunda Erkeklerde son üç (3) bir alt lige düşer.
Müsabakalara 2 (iki) kez mazeretsiz olarak çıkmayan takımlar bir alt lige düşerler. Ayrıca sezon
başında kulüplerce verilen banka teminatları (senetler) ceza olarak işleme konulur.

DİĞER HUSUSLAR
Takımların sadece ulaşım giderleri federasyonca karşılanacaktır.
Ertelenen müsabakaların 10 gün içerisinde oynanması sağlanacaktır.
2012-2013 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 başlangıç 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 oynanır. Lig takviminde hafta içi olarak belirtilen
müsabakalar, salı, çarşamba ya da perşembe günleri oynanır. Genel programa temel teşkil eden
takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır.
2012-2013 sezonunda televizyondan canlı yayınlanacak müsabakaları; yayıncı kuruluşun önerileri
de dikkate alınarak canlı yayınlanacak maçların genel programda yer alan gün ve saatleri
değiştirilebilir.
2012-2013 sezonunda Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü karşılaşmalara
katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin durumu Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından görüşülür ve takımın hangi ligde yer alacağı hakkında karar verilir.
Federasyon fikstür çekiminden önce müsabakaların oynanma şeklinde değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
Takımlar 30 yaşından gün almış en fazla 4 (dört) sporcuyu oynatabileceklerdir.
2011-2012 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla onaltı (16) olabilecektir.
Takım temsilcileri (menajer, yönetici, antrenör, yrd. antrenör, doktor, terapist, masör, vb.) müsabaka
salonuna girerken ve müsabaka anında, sonrasında, basın toplantısında THF tarafından hazırlanmış olan
akreditasyon kartını takmak zorundadır.
Müsabakalarda 1 takıma 3 mola alma hakkı bu yıl liglerde uygulanacaktır.

