2014 – 2015 HENTBOL SEZONU
ERKEKLER Hentbol 1. Ligi Statüsü

Normal Sezon;
Bir önceki sezonu tamamlamıĢ 10 takım, 2.ligden yükselen 2 takım olmak üzere toplam 12
takım her takımın birisi kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı, iki
devreli ve lig usulü oynanacaktır. 2014-2015 sezonunda Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir
nedenden ötürü karĢılaĢmalara katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin yerine
baĢka kulüpler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından lige alınabilecektir.
.

İLİ

NO

KULÜP ADI

1

ADANA

ÇUKOBĠRLĠK SPOR KULÜBÜ

2

ANKARA

(THF) HENTBOL SPOR KULÜBÜ

3

ANKARA

METROPOL SPOR KULÜBÜ

4

ANKARA

KEÇĠÖREN SPOR KULÜBÜ

5

AYDIN

AYDIN PTT SPOR KULÜBÜ

6

ESKĠġEHĠR

ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ SPOR KULÜBÜ

7

ĠSTANBUL

YEDĠTEPE SPOR KULÜBÜ

8

ĠZMĠR

GÖZTEPE SPOR KULÜBÜ

9

MUĞLA

MUĞLA BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ

10

RĠZE

RĠZE GENÇLĠK SPOR KULÜBÜ

11

SAKARYA

SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ

12

TRABZON

AKÇAABAT TÜTÜN SPOR KULÜBÜ

YARI FİNAL
Normal lig sezonunu birinciden sekizinciye kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar Play-Off
müsabakalarını oynarlar. Dokuzuncu (9.) ve onuncu (10.) daha üstü sıralarda olan takımlar sezonu
tamamlamıĢ olurlar. Son iki (2) sırayı alan takımlar hentbol 2. ligine düĢerler.
Normal lig sezonunu (1.4.6. ve 8) ile (2.3.5 ve 7.) takımlar 2 gruba ayrılırlar. Yarı final
müsabakalarını Federasyonca belirlenecek ilde Tek Devreli Lig usulüne göre turnuva müsabakaları
oynarlar. Normal sezonda aldıkları toplam puanlarının yarısı ile turnuvaya baĢlarlar.
Turnuva müsabakaları sonunda gruplarında aldıkları puana göre 1. ve 2. olan takımlar Final
müsabakalarına katılmaya hak kazanır.
GRUP
1.
4.
6.
8.

İLİ

KULÜP ADI

.
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GRUP
2.
3.
5.
7.

İLİ

KULÜP ADI

FİNAL
Yarı finalden gelen ve aĢağıdaki Ģekilde oluĢan takımlar Final müsabakalarını Federasyonca
belirlenecek ilde Tek Devreli Lig usulüne göre turnuva oynarlar.
FİNAL
GRUP
I GRP . 1.
II GRP .1.
I GRP . 2.
II GRP .2.

İLİ

KULÜP ADI

Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. ve 2. (Birinci ve
Ġkinci) sırayı elde eden takımlar Erkekler Süper Ligine Yükselirler. Lige katılmaya hak kazanan
takımlar lige katılmadıkları durumunda lig sıralaması dikkate alınacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Ertelenen müsabakaların 10 gün içerisinde oynanması sağlanacaktır.
2014-2015 Sezonunda görev alacak antrenörlerin belgesi 2.kademe ve üstü olacaktır. Bu
antrenörler takımın baĢında sahaya çıkacaktır. Antrenör ve yardımcı antrenörden sadece biri ayağa
kalkıp takımı yöneteceklerdir. Antrenörler dıĢında diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp takımı
yönetme hakkı yoktur.
2014-2015 sezonunda Kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihte oynanacağı
belirlenir. Takvim, kura çekiminden sonra normal sezon hafta numaraları itibarıyla oynanacaktır
Normal lig sezonu, Yarı final, Final ve 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, çarĢamba ya da perĢembe günleri oynanır. Genel programa temel teĢkil eden
takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır.
2014-2015 sezonunda Sahaya çıkmama nedenleri Federasyon tarafından haklı görülmediği
takdirde kulüpler, o karĢılaĢmalarla ilgili masraflar ve organizasyona vermiĢ oldukları zararlar dikkate
alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bedeli ödemek zorundadır. Bu
kulüpler ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilirler
Türkiye Hentbol Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynanma Ģeklinde
değiĢiklik yapma hakkına sahiptir.
Takımlar 30 yaĢından gün almıĢ en fazla 4 (dört) sporcuyu oynatabileceklerdir.
2014-2015 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 olabilecektir.
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