2014 – 2015 HENTBOL SEZONU
TÜRKİYE KUPASI (ERKEKLER) STATÜSU
KATILACAK TAKIMLAR
2014-2015 Sezonunda yer alacak 14 takım ile 2013-2014 Sezonundan ilk sekiz sırada yer alan
ve play-off oynamaya hak kazanan 5 takım toplam 21 takım katılabilecekleridir.
1.TUR MUSABAKALARI
2013-2014 Sezonunda ilk 4 sırayı alan takımlar 2.Tur Kur’a çekimine katılacaktır.
1.Tur müsabakalarına 2013-2014 Sezonunda ilk dört şıra dışında kalan 10 takım ile 2013-2014
sezonunda1. ligte play-off oynamaya hak kazanan takımlar katılacaktır. Müsabakalar 3 grup merkezi 4 lü 1

grup merkezi 5 li gruplarda olmak üzere toplam 4 merkezde Tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır.
Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Türkiye Kupası 2.tur müsabakalarını oynamaya hak
kazanacaktır. Merkezler; grubunda 4. veya 5. sırada olan takımın sahasında oynanacaktır. 5. sırada
yer alan takım turnuvayı kabul etmez yada konaklama, uluslararası saha ölçüler, ulaşım v.b gibi
nedenlerden dolayı oynanmaz ise sırasıyla 4. sırada ,3. sırada 2.torbada ve 1. sırada yer alan takımın
sahasında oynanır.
1- 2013-2014 sezonunu 5.6.7 ve 8 sırada bitiren (5.Trabzonspor, 6.Mersin Hentbol Spor klb,
7.Mili Piyango ve 8.Gençler birliği) 1.torbada yer alacaktır.( Çankaya Belediyesi Anka Spor
kulübü ligden çekildiği için)
2- 2013-2014 sezonunu 9.10.11. ve 1.ligte şampiyon olan ( 9.Anafen KOLEJİ, 10.Antalya
Spor Klb, 11.İzmir Büyükşehir Bel. Spor Klb ve 2013-2014 sezonu 1.lig şampiyonu Kayseri
RAİNBOV Spor Kulübü ) 2.torbada yer alacaktır.
3- 2013-2014 sezonunu süper lige yükselen ( Amasya Taşova YİBO Spor klb, Konya
Selçuklu Belediyesi ve 2013-2014 sezonunu süper ligden düşen İstanbul Yeditepe Spor klb
ve Adana Çukobirlik Spor Kulübü takımları 3.torbada yer alacaktır.
4- 2014-2015 sezonunu hentbol 1.liginde play-off oynayan yer alan (Göztepe, Anadolu
Üniversitesi Gençlik ve Spor klb,Trabzon Akçaabat Tütün Spor Klb , Rize Gençlik Spor klb
ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Glb) 5 takım 4. ve 5. Torbada olacaktır.
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2.TUR MÜSABAKALARI (1/16)
1.Tur müsabakaları sonucunda tur atlayan 8 takım ve süper lig yer alan 4 takım katılacaktır.
Müsabakalar 3 lü gruplarda 4 grup merkezinde Tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. Gruplarında
ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek final oynamaya hak kazanacaktır. Müsabakalar grubunda 3. sırada
olan takımın sahasında oynanacaktır.3. sırada yer alan takım turnuvayı kabul etmez yada konaklama,
uluslararası saha ölçüler,ulaşım v.b gibi nedenlerden dolayı sırasıyla 2. sırada ve 1. sırada yer lan
takımın sahasında oynanır.
1-2013-2014 sezonunu İlk dört sırada bitiren (1.Beşiktaş, 2.Ankara İl Özel İdare Spor klb,
3.Büyükşehir Bel.Ankara spor ve 4.Bursa NİLÜFER Bel.Spor Klb 1.torbada yer alacaktır.
2- 1.tur müsabakaları sonucu gruplarında 1. olan takımlar 2.torbada yer alacaktır.
3- 1.tur müsabakaları sonucu gruplarında 2. olan takımlar 3.torbada yer alacaktır
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ÇEYREK MÜSABAKALARI (1/8)
2.Tur müsabakaları sonucunda gruplarında ilk iki sırayı alan 8 takım katılacaktır. Kura çekimi ile
eşleşecek takımlar, deplasmanlı çift müsabaka üzerinden eleme usulüne göre oynanacaktır. Kura
çekimi sonucu çift sayıyı çeken takım ilk maçını deplasmanda oynayacaktır.
TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL VE FİNAL MÜSABAKALARI (1/4-1/2)
Çeyrek Final 1/8 müsabakalar sonucunda kalan 4 takım arasında oynanacaktır. Federasyonun
belirleyeceği bir merkezde oynanacak olup kura çekimi ile eşleşecek takımlar ilk gün yarı final
müsabakaları ikinci gün final müsabakası oynanacaktır.

