TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
ALT YAPI FAALİYETLERİ YÖNERGESİ
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BÖLÜM – I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNETİM
1. Amaç
Bu yönergenin amacı; Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Alt yapı
Faaliyetlerinin, Hentbol Müsabaka talimatına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak,
uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
2. Kapsam
Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler (Bayan-Erkek), Yıldızlar
(Bayan- Erkek), Küçükler (Bayan-Erkek) ve Minikler (Bayan-Erkek) Faaliyetlerini kapsar.
3. Dayanak
Bu yönerge, Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü ve Talimatlarına dayanılarak
hazırlanmıştır.
4. Organizasyonların İmajı
THF Alt yapı Faaliyetleri, Hentbolun ülke genelinde yayılması, geniş kitleler tarafından
takip edilmesi ve Hentbolcuların gelişmesi amacıyla kulüplerimizin özverili yaklaşımıyla
düzenlenen faaliyetlerdir. Gerek Hentbolun kamuoyundaki imajı gerekse izleyici ve
katılımcıların hafızalarında güzel bir şekilde yer alması açısından Türkiye Hentbol
Federasyonu organizasyonun her aşaması ile ilgili olarak tesis uygunluğu, konaklama ve
ulaşım şartları, tesisin dekorasyonu, reklam ve sponsorluklar, televizyon yayınları, tanıtım
faaliyetleri, seyirci ilgisinin yüksekliği, seyirci aktiviteleri ve oyun arası eğlenceleri, güvenlik,
sağlık ve hijyen şartları gibi konularda taviz vermeksizin kuralların uygulanmasını takip
etmektedir. Organizasyonlar içinde yer alan kişi ve kurumların aynı paralellikte yaklaşım
içinde bulunmalı, organizasyon süresince Hentbolun imajını daha da yükseltmek için tüm
imkânlarını seferber etmelidirler.
5. Yetki ve Sorumluluklar
Faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve prensiplerin
belirlenmesi, organizasyonlarla ilgili her türlü reklam, sponsorluk ve pazarlama hakları,
televizyon kuruluşları ile anlaşma yapma ve yayınlatma yetkisi Türkiye Hentbol
Federasyonuna aittir.
Türkiye Hentbol Federasyonu, bu konularda kısmen veya tamamen organizasyonu
üstlenen kuruma hak ve/veya yetki devri yapabilir. Hak ve yetkilerin devri THF ve
Organizasyonu üstlenen kurum arasında yapılacak yazılı protokol ile belirlenir.
6. Faaliyetlerin Yönetimi
6.1. Hentbol Federasyonu Alt yapı Faaliyetleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
program dâhilinde ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak Federasyon tarafından yürütülür.
6.2. Alt yapı Faaliyetleri organizasyonun yönetiminde ve bu faaliyetler kapsamında oynanan
müsabakalarda meydana gelen idari konularda; bu yönergede tarif edilmediği veya aksi
belirtilmediği takdirde Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından yayınlanmış Talimat ve
Yönergeler geçerlidir.
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6.3. Bütün Alt yapı Faaliyetler için en az bir Federasyon Temsilcisi tayin edilir. Türkiye
Şampiyonası seviyesindeki organizasyonlar ile statü gereği bütün gün devam edecek
faaliyetlerde birden fazla Federasyon Temsilcisi tayin edilebilir.
6.4. Faaliyetlerin düzenlendiği illerin Hentbol İl Temsilcileri, Federasyon Temsilcilerine
yardımcı olmak ile yükümlüdürler.
6.5. Bir turnuvada; turnuva programının hazırlanması, karşılaşmaların nasıl oynanacağı
takım sayısında azalma gibi durumlar ile yönergede yer almayan hususlar hakkında
Federasyon Temsilcisi karar vermeye yetkilidir.
6.6. Grup yarı final ve final müsabakaları ile Federasyonca izin verilen özel müsabakalarda
görev alan Federasyon Temsilcisi ( yoksa il temsilcisi) müsabakalar başlamadan önce Tertip
Komitesi oluşturacaktır. Tertip Komitesi; İl Spor Şube Müdürü Federasyon Temsilcisi, İl
Temsilcisi ve Gözlemcilerden ve oluşur.
6.7. Tertip Komitesinin Görevleri;
6.7.1. Müsabakalar başlamadan önce ilk toplantısını yaparak müsabaka takvimini belirler.
6.7.2. Müsabakalarla ilgili Gözlemci ve Hakemler tarafından yazılan raporları değerlendirir.
6.7.3. Gözlemci ve Hakem raporlarına göre ilgili Sporcu, Antrenör ve İdareci hakkında tedbir
koyar ve Federasyona rapor verir.
6.7.4. Tertip Komitesince tedbir konulan Sporcu, Antrenör ve İdareciyle ilgili rapor ve
evrakları müsabaka ve faaliyetin sonunda Federasyona gönderir.
6.7.5. Müsabaka ve Faaliyetin sonunda müsabakalarla ilgili sonuç ve sıralamaları kararını
alarak Federasyona gönderir.
6.7.6. Tertip Komitesi kararları oy çokluğuyla alır, eşitlik halinde nihai karar Federasyon
tarafından verilir.
7. Mali İşler
7.1. Takımlar;
7.1.1. Federasyon Alt yapı Faaliyetleri programında yer alan turnuvalara katılacak
takımlara grup, yarı final ve final müsabakalarında ulaşım giderleri ödenir. Bu
ödemenin yapılabilmesi için;
(1) Takımın organizasyonun yapıldığı ilden farklı bir ilde tescilli olması,(merkez ilçe
dışında kalan ilçeler ödeme yapılır.)
(2) 16 sporcu, 1 antrenör ve 1 yöneticiden oluşan toplam 18 kişilik kafile listesinin
bağlı bulundukları İl Müdürlüklerinden onaylı olması,
(3) Ödemenin yapılacağı yönetim kurulunca belirlenmiş kulüp banka hesap
bilgilerinin, resmi yazı ile (yönetim kurulu kararı ekli) federasyona bildirilmiş
olması,
(4) Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından hazırlanmış matbu takım bordrosunun
doldurulup imzalanmış olması,
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(5) Takımın statü ve programda belirtildiği şekilde tüm müsabakalara katılmış olması,
her hangi bir nedenle organizasyonu terk etmemesi veya yetkili merciler
tarafından diskalifiye edilmiş olmaması, gereklidir.
(6) Teknik Toplantıya katılmayan ve katılmama mazeretleri uygun görülmeyen
takımlara ulaşım giderleri ödemesi yapılmaz.
7.2. Görevliler;
(1) Faaliyetlerde görevlilerin yol giderleri ve müsabaka tazminatları Federasyon
tarafından karşılanır.
(2) Personel ücretleri, organizasyonun yapıldığı İl Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar
sonunda mutabakat sağlanan esaslar dahilinde İl Müdürlüğü veya Federasyon
tarafından yapılı
.
(3) Ödemelerin Federasyon tarafından yapılması halinde;
Gençlik ve Spor Hizmetleri
Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle ilgili Esaslar‖ dikkate alınır.
ürkiye Şampiyonaları (İki salonda oynanan turnuvalarda) için en fazla 20, diğer
faaliyetler için en fazla 10 personel ödemesi yapılır.
matbuu personel bordrosunun doldurulması ve yarışma müdürü tarafından imzalanmış
olması gereklidir.
7.3. Faaliyetlerden elde edilecek gişe hasılatı, Spor Genel Müdürlüğü’nün ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılacak yasal kesintiler sonrasında Federasyon hesabına yatırılır.
Hasılat dağıtım çizelgesinin bir sureti Federasyon Temsilcisine verilir.
7.4. Tüm ödemeler, organizasyon sonrası merkezden ve kişi veya kurumların beyan ettikleri
banka hesaplarına yatırılarak yapılır.
7.5. Müsabakalarda görev yapan Hakemler yönettikleri müsabaka sayısı kadar ücretlendirilir.
Federasyon Temsilcisi ve diğer görevlilere seans ücreti ödenir.

BÖLÜM – II FAALİYETLERİN YAPISI VE YER ALMA KOŞULLARI
8. Faaliyetlerin Yapısı
Hentbol Alt yapı Faaliyetleri, takım temsilcileri ve antrenörlerinin görüşleri dikkate alınarak
THF tarafından hazırlanmış talimat ve statülerde belirtilen sayıdaki spor kulübünün yaş
kategorisindeki takımlarının yer aldığı faaliyetlerdir.
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9. Katılma Koşulları
9.1 Kulüplerin, Alt yapı Faaliyetlerde yer alabilmesine ait usul ve esaslar Federasyon
tarafından belirlenir ve her sezon öncesi ilan edilir.
9.2 Sezon öncesi ilan edilen statülere göre katılma hakkı elde eden takım herhangi bir
nedenle faaliyete katılmazsa yerine takım daveti Federasyon tarafından yapılır.
9.3 Kulüplerin, Alt yapı Faaliyetlerine katılabilmek için bağlı bulundukları İl Müdürlükleri
tarafından aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir.
(1) Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş kulüplerden en az dört takım arasında, Alt
Yapı Faaliyetleri Yönergesine uygun şekilde lig düzenlenmesi,
(2) Her kategori için düzenlenecek Faaliyet programını ve lig fikstürlerinin Federasyona
onaylatılması,
(3) Her hangi bir kategoride Alt yapı Faaliyetlerine katılmaya hak kazanmış olan
kulübün(veya kulüplerin), her faaliyet için ilan edilmiş olan organizasyon tarihinden 10
gün önce isminin ve söz konusu organizasyona iştirak edip(kulüp taahhüt yazısı),
etmeyeceğinin, İl Müdürlüklerince bildirilmiş olması
9.4 Grup, Yarı Final ve Final müsabakalarına katılacağını bildirdiği halde katılmayan takımlar,
mazeretlerinin geçerli bulunmaması halinde organizasyon aksaklığı masrafları karşılığı 1000
TL para cezası verilir. Ceza alan kulüp sezon başına kadar bu cezayı ödemediği takdirde
ertesi sene ceza aldığı kategorideki takımı katılma hakkı elde etmiş olsa dahi Alt yapı
Faaliyetlere çağrılmaz.
9.5 Herhangi bir şampiyonada mazeretsiz iki defa sahaya çıkmayarak, hükmen yenik sayılan
takımlar şampiyona dışı kalırlar ve bir sonraki sezon hak etmiş dahi olsalar aynı kategoride
şampiyonalara alınmazlar
10. Müracaatların Reddi
Katılma koşullarında herhangi bir eksik olması veya zamanında yerine getirilmemesi
durumunda Alt Yapı Faaliyetlere katılma müracaatı Federasyon tarafından değerlendirilir ve
kabul edilmeyebilir.
BÖLÜM – III TAKVİM VE PROGRAM
11. Alt Yapı Faaliyetleri Sezonu
11.1. Faaliyet sezonu, kategorilerde yer alan takımların illerinde yapmış oldukları ilk resmi
karşılaşmanın başlamış olduğu tarih ile bu kategoride oynanan son resmi karşılaşmanın
oynanmış olduğu tarih arasında geçen süredir.
11.2. Alt Yapı Faaliyetlerinin hangi şehirlerde düzenleneceği, Federasyon tarafından ilan
edilen tarihler içinde İl Müdürlükleri tarafından yapılan başvurular dikkate alınarak yapılır.

12. Program
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12.1. Alt Yapı Faaliyetleri programı bu yönerge kapsamında hazırlanan statüler, Milli
Takımlar ve Okul içi Faaliyet Programları dikkate alınarak hazırlanır ve ilan edilir.
12.2. Programın ilan edilmesinden sonra Uluslararası Faaliyet Programında olabilecek
değişimler, Milli Takımlar çalışma programları, Okul içi Faaliyet Programları ve İl
Müdürlüklerinden gelen haklı gerekçelerle Federasyon Faaliyet Programında yer ve tarih
değişikliği yapabilir.
12.3. Faaliyet Programı hazırlanırken illerdeki tesislerin durumu, konaklama ve ulaşım
imkânları ile illerin Hentbol branşındaki faaliyetleri dikkate alınır.
13. Takvim
13.1. Faaliyetlerin takvimi prensip olarak aşağıdaki şekildedir.
Eylül – Mart
Mart-Nisan
Nisan-Mayıs
Mayıs-Haziran

:İl İçi Faaliyetleri,
:Grup,
:Yarı Final,
:Final,

13.2. Ana hatları ile ifade edilen takvim, sezon içinde beklenmedik gelişmeler ve milli takım
programlarına göre yeniden revize edilebilir.
BÖLÜM – IV STATÜ
14.1 KÜÇÜKLER-YILDIZLAR-GENÇLER KATEGORİSİ
14.1.1 Grup Birinciliği
a ) En az 4 takımlı lig yapan 81 ilin 1. Leri, İllerinde en az 8 takımlı lig yapan illerin il 2.leri
b) Bir önceki sezon Türkiye Birinciliğinde ilk 8 dereceyi alan illerden 1 fazla takım
14.1.2 Yarı Final
a) Bir önceki sezon Türkiye Biriciliğinde ilk 4 dereceyi alan illerin 2. Takımları (eğer 2.
Takım direk finalae gitmiş ise bir sonraki takıma kontejyan verilir)
b) Gruplardan gelen 12 takım
14.1.3 Türkiye Şampiyonası(Final)
a) Geçen yıl ilk 8’e giren illerin il 1.’leri , 2.’leri ( dereceye aynı ilden kaç takım girmiş ise aynı
sayıda kontejyan alır)
b) yarı finalden gelen 8 takım
15. Yaş Kategorileri
15.1. Alt yapı Faaliyetlerde yer alacak sporcuların yaş kategorileri aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
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Gençler 18 yaş ve daha küçük doğumlu sporcular
Yıldızlar 16 yaş daha küçük doğumlu sporcular
Küçükler 14 yaş ve daha küçük doğumlu sporcular
Minikler 12 yaş ve daha küçük doğumlu sporcular
15.2. Bir sezonda bir oyuncu il içi müsabakalarda birbirini takip eden, Minik ve Küçük, Küçük
ve Yıldız, Yıldız ve Genç, gibi sadece iki kategoride oynayabilir. Genç ligi kategorisi genç
kategorisi ile birlikte kabul edilir. (Genç, Genç Ligi ve Büyük ligi oynayabilir ya da yıldız-gençgençler ligi oynayabilir.) Türkiye şampiyonalarında grup-yari final ve final müsabakalarında
kategori şartı aranmaz.
15.3. Sporcular aynı gün içinde sadece bir kategoride oynayabilir.
Müsabaka Talimatı Madde 39 — (Değişiklik 02.06.2013 tarih ve 84 sayılı YKK) (Değişiklik
02.06.2013 tarih
ve 84 nolu YKK) Deplasmanlı Süper Liginde yer alan kulüpler tescil edilmiş bulundukları
illerinde küçükler, yıldızlar veya gençler kategorilerinde yapılan müsabakalardan 3 (üç)
kategoride, deplasmanlı 1. Liginde yer alan kulüpler en az iki kategoride, deplasmanlı 2.
Liginde yer alan kulüplerde en az bir kategori müsabakalara katılmak ve lig müsabakalarını
illerince açıklanan fikstür uyarınca ve bu Talimatın ilgili maddesinde belirtilen şekilde, ihraç
olunmadan tamamlamak zorundadır. Müsabakalara katılmayan veya ligden ihraç olunan
kulüpler hangi kümede olursa olsunlar, Federasyon Yönetim Kurulunca Ceza Kuruluna
sevk edilirler. (Bu hüküm askeri güç kulüpleri kapsamaz)
İstisna;
(1) Sözleşmeli sporcuların yer aldığı liglerde yer alan A takımında oynayan bir sporcu
aynı gün içinde yaşının uygun olduğu kategoride oynayabilir.
(2) Sporcular aynı gün içinde kulüp ve okul maçlarında yer alabilir.
(3) Grup yarı final ve final müsabakaları programında bir takımın aynı günde iki maç
yapma hali bu kapsamda değerlendirilmez.
16. Minikler Hentbol Şenliği
Ayrı bir yönerge ile şenlik halinde düzenlenir.
BÖLÜM –V KADROLAR VE SPORCULAR
17. Takım Kadroları
17.1. Alt yapı Faaliyetlerine katılacak takımların resmi karşılaşma kadrosu en fazla on altı
(16) sporcudan teşkil edilecektir.
İstisna: Aşağıdaki istisnalar kapsamına giren sporculardan ülkemiz yıldız ve genç
takımlarından yetişmiş olma koşulu aranmaz;
(1) Kamu görevi, çalışma veya başka nedenlerle yurt dışında bulunan Türk ailelerinin
çocuklarından,
(2) Müsabaka talimatı maddelerine uygun olarak K. K. T. C’ den gelmiş sporculardan
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(3) Ülkemiz genç veya yıldız takım kadrolarından yetişmiş olsalar dahi, kulüplerin
büyükler kategorisindeki takımlarının resmi karşılaşma kadrolarında, K.K.T.C,
Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan,
Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek Cumhuriyetlerinden gelmiş iki sporcudan
fazlası yer alamaz. Doğumdan başka yolla bu Cumhuriyetlerin vatandaşlığına geçen
sporcular bu madde kapsamına alınmazlar.

17.2. 2012-2013 sezonunda ilinde dereceye girerek Türkiye Şampiyonası (Grup - Yarı FınalFinal) müsabakalarına katılan takımlar kadrolarında kendi ilinde dereceye giremeyen (Grup
ve Final musababakalarına kataılamayan) diğer kulüplerden, en fazla 2 sporcu Grup, Yarı
final ve Final musabakalarında yer alabilir. Bu iki sporcu asıl kulübünün izni ve lisansı ile
ilinde dereceye giren takım kadrosunda sadece 1 kulüp adina yarışabilir.Yer aldiği takim
elenirse başka takimda yarişamaz.İl Müdürlükleri bu iki (2) sporcunun asıl kulübünün izin
yazisini alarak takim listesini onaylar. Takımların Kafile Başkanları takım listelerini geldikleri
İl’in Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden tasdik ettirerek toplantıda Federasyon
Temsilcisine teslim edecektir.
(İstanbul, Ankara, Izmir ve Bursa kulüpleri kızlar ve erkekler, bu haktan yararlanamazlar.)
Böyle bir durumun gerçekleşmesi için;
(1) Her iki kulübün ve sporcu velisinin muvafakati olması,
(2) Sporcunun adı geçen müsabakalara katılmasında geçerli mevzuat hükümlerine engel
bir durumunun bulunmaması,
(3) Sporcunun her türlü ulaşım, konaklama gibi mali hususlarının talep eden kulüp
tarafından karşılanması gereklidir.
(4) Sporcu tescilli olduğu kulüp ile birlikte aynı sezonda yaşının oynamaya müsait olduğu
kategorilerde Grup - Yarı Fınal- Final) Şampiyonalarına iştirak etmemiş veya iştirak
etmeyecek olması
18. Karşılaşmalarda Sahaya Çıkabilecek Sporcu ve Kenar Yönetim
18.1. Takımların Alt yapı Faaliyetleri karşılaşmaları için sahaya çıkabilecek takım kadroları
aşağıdaki gibidir.
(1) Her takım, en fazla 16 oyuncu,bir idareci bir antrenör ,bir antrenör yardımcısı,bir doktor
veya masör teşekkül eder.
(2) Maç sırasında, takım sıra bölgesinde sadece antrenör, antrenör yardımcısı ve yedek
oyuncular ile bunların dışında diğer bir yardımcı antrenör, yönetici, doktor, masör, istatistikçi,
çevirmen gibi özel sorumlulukları olan en fazla 3 kişiden oluşan takım üyelerinin bulunmasına
izin verilir.
(3) Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi
yapılmış antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir.
(4) Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcıları ile yönetici, doktor, masör, istatistikçi, çevirmen
gibi özel sorumluluklar üstlenmiş kişiler için; isimleri ve üstlendikleri görev kulüp antetli
kağıdına yazılmış ve kulüp yetkilileri tarafından imzalanmış belgenin Teknik Toplantıda
sunulması gerekir.
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18.2.Yukarıda tanımlanan kişiler haricinde veya her hangi bir sebeple yarışmadan men veya
hak mahrumiyeti cezası almış takım mensubu, takım ile iletişim kuramayacağı mesafede
olması gerekmedir.
18.3. Alt yapı Faaliyetlerine katılacak olan oyuncuların lisansları ve gerekli kimlik belgeleri ile
bu oyuncuların ad ve soyadları, forma numaraları ve lisans numaralarını içeren liste, Teknik
Toplantıda Federasyon Temsilcisine verilir.
18.4. Yarışmalardan önce bildirilen resmi takım listesinde adları yazılan sporcuların yerine
başkaları oynatılamaz. Federasyon Temsilcisi tarafından Teknik Toplantının tamamlandığı
ilan edildikten sonra teslim edilen en fazla 16 sporcunun yer aldığı listede her hangi bir
değişiklik yapılamaz.
İstisna:
Müsabakalar başladıktan sonra sakatlanan ve bu sakatlığı doktor raporu ile belgelenen bir
sporcu yerine takım kadrosu müsait olması halinde bir oyuncu değişikliği yapılabilir. Bu
değişim;
a. Sadece bir sporcu ile sınırlıdır.
b. Sakatlık nedeniyle değişimi yapılan sporcu, aynı dönem içinde iyileşse bile tekrar resmi
müsabaka kadrosuna alınamaz.
18.5. Küçükler Kategorisinde takımlar karşılaşmalara en az 14 oyuncu (en fazla 16) ile
çıkmak ve aşağıda belirtilen şekilde yer vermek zorundadır.
19. Yabancı Uyruklu Sporcu Sayısı
19.1. Alt yapı Faaliyetlerde (Bütün kategorilerde), yabancı uyruklu sporcular yer alamazlar.
İstisna:
K.K.T.C. vatandaşı olan sporcular, Türkiye Hentbol Federasyonu ve KKTC Hentbol
Federasyonu izni ve bilgisi dahilinde Alt Yapı Faaliyetlerde yer alabilirler.
19.2. Kulüpler, küçük, yıldız ve genç takımlarında Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan,
Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek
Cumhuriyetlerinden bir (1) sporcuya yer verebilirler. Bir kulübün bu haktan yararlanabilmesi
için bu Cumhuriyetlerden gelecek sporcunun;
(1) On üç yaşını doldurmamış olması, (Yaş kaydının bu Cumhuriyetlerde bulunan Türk
Büyükelçiliğince onaylanmış olması gereklidir. Sporcunun yaş kaydında herhangi bir
tashih belirlendiği taktirde sporcu, antrenör ve idareci Disiplin Kuruluna sevk edilir.
Antrenörün lisansı iptal edilir ve bu sporcunun yer aldığı takım hak etmiş dahi olsa Alt
yapı Faaliyetlerine alınmaz.)
(2) Türk asıllı olması,
(3) Türk vatandaşlığı için başvuruda bulunmuş olması gereklidir. Türk vatandaşlığı için
başvuruda bulunulan bir oyuncuya geçici lisans verilir ve eğer 15 yaşı dolana kadar
Türk Vatandaşlık hakkını elde edemez ise bu oyuncu, bu tarihten itibaren bu haktan
yararlanamaz
(4) Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan,
Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek Cumhuriyetlerinden gelecek sporcu eğer
ülkemize gelmeden önce geldiği ülkenin her hangi bir kategorisinde milli takımlarında
yer almış ve IHF kayıtlarına geçmiş ise bu haktan yararlanamaz
8

19.3. Takımların resmi karşılaşma kadrolarında hiç bir koşulda Azerbaycan Kırgızistan,
Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Tacikistan, Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek
Cumhuriyetlerinden gelmiş, büyükler kategorisindeki 2, küçük, yıldız, genç 1’den fazla sporcu
bulunamaz.
19.4. Ailevi sebeplerden dolayı ülkemizde geçici olarak ikamet eden yaşı küçük, yıldız ve
genç kategorilerinde oynamaya müsait sporcular Federasyon Yönetim Kurulu kararıyla
Federasyon Faaliyetlerinde yer alabilirler.

20. Vize, Transfer, Sözleşme, Tescil ve Lisans İşlemleri
20.1. Alt Yapı Faaliyetlerinde yer alacak sporcular için Türkiye Hentbol Federasyonu, Sporcu
Sicil ve Lisans Talimatı hükümleri kapsamında Federasyon ve Gençlik Hizmetleri ve Spor il
Müdürlüğü tarafından verilen lisanslar geçerlidir.
20.2. Müsabakalarda yer alacak sporcuların o sezon için lisans vize işlemleri yapılmış
olmalıdır.
BÖLÜM – VI RESMİ GÖREVLİLER
21. Resmi Görevliler
Federasyon Temsilcisi, Federasyon gözlemcisi, hakemleri, masa görevlileri ve İl Temsilcisi
karşılaşmaların resmi görevlileridir. Karşılaşmalarda görev yapacak federasyon gözlemcisi
ve hakemler belirlenmesi ile bunların eğitimi THF Merkez Hakem Kurulu yetki ve
sorumluluğunda olup, bu konularda THF tarafından yayınlanmış ilgili talimat ve yönergeler
geçerlidir.
22. Resmi Görevlilerin Atanması
22.1. Karşılaşma hakemleri ve Federasyon gözlemcisi atamaları MHK tarafından,
Federasyon temsilcisi atamaları Genel Sekreter tarafından yapılır.
22.2. Masa Görevlilerinin tayinleri İl Hakem Kurulları sorumluluğundadır.
22.3. Özel Turnuva ve müsabakalar için Federasyondan izin almak zorunludur.
23. Federasyon Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri;
23.1. Karşılaşmaların yapılacağı ilin idari ve teknik sorumluları (İl Müdürü, İl Temsilcisi ve
diğer ilgililer) ile temasa geçerek bir tanışma ve görev sorumluluğu toplantısı düzenlemek.
23.2. Karşılaşmalara katılacak tüm ekiplerin sorumluları ile karşılaşmaların başlangıç
tarihinden bir gün önce ― TEKNİK TOPLANTI‖ düzenlemek ve organizasyonla ilgili kararları
almak. (Teknik toplantılar aksi belirtilmediği taktirde saat 18.00’ de yapılır.) Her hangi bir
mazeret belirtmeksizin Teknik Toplantı yapıldıktan sonra gelen takımlar turnuvaya
alınmazlar.
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23.3. Karşılaşmaların oynanacağı tesisleri gezmek ve Uluslararası Oyun Kurallarında konu
ilgili belirtilen tüm hususları kontrol etmek. Kurallara uygun olmayan hususlar varsa bunları
detayları ile birlikte rapor etmek.
23.4. Turnuvaya katılan takımların sorunları ile ilgilenmek ve imkânlar dâhilinde çözüm
bulmak.
23.5. Karşılaşmalara katılacak takımların sporcu ve antrenör lisanslarını kontrol etmek.
(Kontroller sonucu vizesi olmayan sporcuların oynamasına, antrenörlerin takım
yönetmelerine ve kulüp yetkilileri tarafından onaylanmış listede ismi olmayan takım
mensuplarının sahaya çıkmasına kesinlikle izin verilmez.)
23.6. Karşılaşmalarda görev alacak Gözlemci ve hakemlerle toplantı düzenlemek ve bu
toplantıda hakemlerin lisans vizeleri ile kıyafetlerini kontrol etmek. (Lisanları vizesiz ve MHK
tarafından belirlenmiş kıyafete sahip olmayan hakemlere görev verilmez.)
23.7. Faaliyetlerin yönetimi ile ilgili olarak Federasyon tarafından hazırlanmış talimat,
yönerge, statü ve programların uygulanmasını sağlamak.
23.8. Usulüne uygun itirazları kabul etmek, gerekli incelemeyi yapmak ve karara bağlayarak
taraflara bildirmek. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren kararlar,
federasyonun ilgili birimleriyle istişare etmek kaydıyla, Federasyon Temsilcisine aittir.
23.9. Oynanan karşılaşmaları tescil etmek, karşılaşma sonuçlarını ve puan durumunu ilan
etmek.
23.10. Kapanış ve ödül töreni yapılması durumunda; gerekli planlamayı yapmak, İl
Müdürlüğü ile işbirliği yaparak ödüllerin uygun şekilde dağıtımını sağlamak.
23.11. Faaliyetin bitişinden sonra en geç 48 saat içerisinde TEMSİLCİ RAPORU’ nu
Federasyona göndermek.
24. Gözlemci ve Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları
24.1.Karşılaşmalarda görev alacak hakemleri tayin ve ilan etmek.(Hakem tayinlerinin
yapılmasında Federasyon Gözlemcisi i tek yetkili olup bu konuda İl Temsilcisinden yardım
isteyebilir
24.2.Hakemler, karşılaşmaları uluslararası oyun kurallarına uygun olarak yönetmekle
yükümlüdürler.
24.3.Karşılaşmada kullanılacak bütün ekipmanları kontrol etmek, varsa uygun olmayanları
düzeltilmesini sağlamak hakemlerin sorumluluğundadır.
24.4.Gözlemci ve Hakemler görevlendirildikleri faaliyetin Teknik Toplantısına katılmak
zorundadır.
BÖLÜM – VII KARŞILAŞMA ESASLARI
25. Oyun Süreleri;
25.1 Gençler kategorisinde ili içi, grup, yarı final ve final müsabakalar 30 dk 2 devre halinde
oynanır.
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25.2 Yıldızlar kategorisinde ili içi, grup, yarı final ve final müsabakalar 30 dk 2 devre halinde
oynanır.
25.3 Küçükler kategorisinde müsabakalar 25 dakikalık 2 devre şeklinde oynanacaktır.
25.4 Tüm kategorilerde 3 mola hakkı vardır.
27. Neticelerin İlanı
Uluslararası kurallara uygun olarak sona eren karşılaşmaların teknik sonuçları hakem
raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren
karşılaşmaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya
dayalı olarak, Federasyon veya Federasyon Temsilcisi tarafından tasdik ve ilan edilir.
28. Cezalar
28.1. Karşılaşmalarda, talimat ve yönergelere aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici ve
antrenörlere Disiplin Yönergesi hükümleri uygulanır.
28.2. Resmi bir karşılaşma esnasında oyundan çıkarılan sporcu ile saha dışı edilen antrenör,
antrenör yardımcısı ve yönetici hakemin bu kararından sonra salon dahilinde sahayı
göremeyen bir bölgeye gitmek veya tercihine bağlı olarak salon dışına çıkmak zorundadır.
Bu karara uyulmaması halinde hakem karşılaşmayı durdurarak gerekli uyarıyı yapar. Buna
rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde oyun karşılaşmanın
hakemi tarafından tatil edilir. Bu durumda son karar Federasyon Temsilcisi tarafından verilir.
28.3. Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici veya herhangi bir
takım üyesi faaliyetin sonuna kadar takım kadrosunda yer alamaz ve kendilerine federasyon
tarafından ödenecek (harcırah, ulaşım ve ödül haklarından) ödemesi yapılmaz. Gerekli
görülmesi durumunda bu kişiler THF Disiplin Kurulu'na sevk edilir.
İstisna: Maç içinde iki kez sportmenlik dışı faul yaparak kurallar gereği diskalifiye olan
sporcular için bu hüküm uygulanmaz.
28.4. Disiplin Kurulu tarafından (illerde Ceza Kurulu) ceza verilmiş ve/veya yukarıdaki
hükümler kapsamında otomatikman cezalı duruma düşmüş olan kişiler, cezalı bulundukları
süre içerisinde takımların yer aldığı resmi müsabakalarda;
a. Protokol tribünü de dahil olmak üzere Hentbol kariyerlerinden veya kulüp içindeki
statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı, davetiye veya akreditasyon ile ücretsiz
ve özel giriş hakkı verilmiş (basın tribünleri de dahil) özel yerlerden maçı
izleyemezler.
b. Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerine tanınmış bulunan haklar çerçevesinde,
salonlarda sporcu ve yetkili takım mensuplarının girebileceği soyunma odalarına ve
koridorlarına giriş ve özel giriş kapılarını kullanma gibi özel haklardan
yararlanamazlar.
c. Federasyon tarafından düzenlenen, basın toplantıları da dahil olmak üzere, her
türlü toplantı, açık oturum veya panellere katılamazlar.
Cezanın uygulandığı süreçte, bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler ikinci kez
Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve almış oldukları cezalar, ilk ihlal halinde bir katına kadar,
birden fazla ihlal halinde ise üç katına kadar arttırılmak suretiyle yeniden cezalandırılırlar.
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BÖLÜM –VIII KARŞILAŞMALARIN ORGANİZASYONU
29. Karşılaşmalar İçin Geçerli Kurallar
Bu yönergede aksi belirtilmedikçe, maçların yönetimi için Uluslararası Oyun Kurallarında yer
alan kurallar geçerlidir.
30. Teknik Teçhizat
Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, karşılaşmaların oynanacağı salonların
score-board, ses düzeni gibi teknik teçhizatlarını Uluslararası Oyun Kurallarına uygun hale
getirmek ve problemsiz çalışır durumda bulundurmakla yükümlüdür.
31. Oyun Sahası
31.1. Zeminin ölçüleri 40x20 metre olacaktır.
31.2. Oyun sahasını çevreleyen çizgilerin dış kenarından başlayan ve 2 metre genişliğindeki
bölge, oyun sahası zeminine zıt bir renk ile boyanmalıdır.
İstisna :
Federasyon tarafından onay verilmesi halinde sentetik zemin ve 2 metreden daha dar ilave
alan olabilir.
32. Sayı Cetveli
Karşılaşmalarda THF tarafından bastırılmış sayı cetvelleri kullanılır.
33. Sporcu, Antrenör ve Antrenör Yardımcıları Kıyafetleri
33.1. Karşılaşmalarda yer alacak her iki takım oyuncuları, Uluslararası Oyun Kurallarına ve
Müsabaka Talimatı’nda tarif edilmiş formalar giymekle yükümlüdürler.
33.2. Antrenör ve yardımcıları sahaya tek tip kıyafetle ile çıkmak zorundadır.
34. Sağlık Personeli
Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, salonda ilk yardım tedbiri almak ve
sağlık ekibi bulunmasını sağlamak zorundadır.
35. Güvenlik
Müsabakalarda tüm güvenlik tedbirleri Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü
tarafından alınacak veya alınması sağlanacaktır.
36. Yer Silici Personel
Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, karşılaşmalarda en az 2 (iki) yer silici
personel görevlendirecektir.

BÖLÜM – IX SON HÜKÜMLER
37. Yönergede Yer Almayan Hususlar
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Bu yönergede yer almayan hususlar için öncelikle Müsabaka talimatı hükümleri geçerlidir.
İlgili yönergelerde yer almayan hususlar ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında
karar alma ve yorumlama yetkisi Hentbol Federasyonuna aittir.
38. Yürürlük
Bu yönerge Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip THF
Internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
39. Yürütme
Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.
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