2014 – 2015 HENTBOL SEZONU
ERKEKLER SÜPER LĠG STATÜSÜ

NORMAL LiG SEZONU
Bir önceki sezon erkeklerde Deplasmanlı Süper ligini düĢmeden tamamlamıĢ 11 takım ile 1.
ligden Süper lige çıkan 3 takım ve yönetim kurulu kararı ile alınmıĢ 1 takım olmak üzere toplam 14
takım her takımın birisi kendi sahasında diğeri rakip takımın sahasında olmak üzere deplasmanlı,
iki devreli ve lig usulü göre 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 alınacaktır.
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ĠLĠ
AMASYA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANTALYA
BURSA
ĠSTANBUL
ĠSTANBUL
ĠZMĠR
KAYSERĠ
KONYA
MERSĠN
TRABZON

KULÜP ADI
TAġOVA YĠBO SPOR KULÜBÜ
ANKARA ĠL ÖZEL ĠDARE SPOR KULÜBÜ
BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ANKARA SPOR KULÜBÜ
GENÇLERBĠRLĠĞĠ SPOR KULÜBÜ
MALĠYE MĠLLĠ PĠYANGO SPOR KULÜBÜ
ANTALYASPOR KULÜBÜ
NĠLÜFER BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
ANAFEN KOLEJĠ SPOR KULÜBÜ
BEġĠKTAġ JĠMNASTĠK KULÜBÜ
ĠZMĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
KAYSERĠ RAĠNBOW SPOR KULÜBÜ
SELÇUKLU BELEDĠYESĠ SPOR KULÜBÜ
MERSĠN HENTBOL SPOR KULÜBÜ
TRABZONSPOR KULÜBÜ

PLAY- OUT
Normal lig sezonunda 9.10.11.12.13 ve 14.‟ye kadar son altı (6) Sırayı yer alan takımlar
Play-Out müsabakalarını oynayacaklardır. Takımlar birisi kendi sahasında diğeri rakip takımın
sahasında olmak üzere deplasmanlı , iki devreli ve lig usulü oynanacaktır.Müsabakalar sonucunda
son iki (2) sırayı alan takımlar Hentbol 1. Ligine düĢerler Süper Gençler Liginde elde edilen toplam
puanın %10‟u süper ligde normal sezonda elde edilen toplam puana eklenecek ve Normal lig
sezonu sıralaması belirlenecektir. Play –Out müsabakalarına normal lig sezonunda aldıkları
puanların yarısı ile turnuvaya baĢlayacaklardır.

PLAY-OFF
Normal lig sezonunu Birinciden sekizinciye kadar, ilk sekiz (8) sırayı alan takımlar Play-Off
1. Tur müsabakalarını oynarlar.
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PLAY-OFF 1. TUR MÜSABAKALARI,
Normal Sezonu ilk 8 sırada bitiren takımlar ilk tur için;
Birinci (1.) ile sekizinci (8.) (Turun galibi “A” olarak isimlendirilir)
Ġkinci (2.) ile yedinci (7.) (Turun galibi “B” olarak isimlendirilir)
Üçüncü (3.) ile altıncı (6.) (Turun galibi “C” olarak isimlendirilir)
Dördüncü (4.) ile beĢinci (5.) (Turun galibi “D” olarak isimlendirilir) Ģeklinde eĢleĢirler. Turu geçen
dört takım yarı finale yükselir.
Play-Off serisinde beĢ(5) müsabakalık serilerde üç (3) galibiyet üzerinden
oynanacaktır.Serinin 1.maçını sezonu daha altta tamamlayan takımın ikinci ve üçüncü maçını
Normal sezonu daha üstte tamamlayan takımın, dördüncü maçını Normal sezonun daha altta
tamamlayan takımın 5. Maçın normal sezonu daha üstte tamamlayan takımın sahasında oynanır.
PLAY-OFF YARI FĠNAL MAÇLARI
Play-off serisi sonucunda tur atlayan 4 takım arasında oynanır. Play-Off Serisinde A (1-8) /
D (4-5) --- B (2-7) / C(3-6) Ģeklinde eĢleĢmesi olacaktır.
Yarı final serisinde beĢ(5) müsabakalık serilerde üç(3) galibiyet üzerinden oynanacaktır.
Yarı final serinin birinci maçı Normal Sezonu daha altta tamamlayan takımın, serinin ikinci ve
üçüncü müsabakası Normal Sezonu daha üstte tamamlayan takımın, 4 müsabaka Normal Sezonu
daha altta tamamlayan takımın 5.maçın Normal Sezonu daha üstte tamamlayan takımın sahasında
oynanır.
PLAY-OFF FĠNAL MAÇLARI
Yarı final müsabakaları sonucunda tur atlayan 2 takım arasında oynanır.
Final serisinde beĢ(5) müsabakalık serilerde, üç(3) galibiyet üzerinden oynanacaktır. Final
serinin birinci müsabakası Normal Sezonu daha altta tamamlayan takımın, yarı final serisinin ikinci
ve üçüncü müsabakası Normal Sezonu daha üstte tamamlayan takımın, 4 müsabakası Normal
Sezonu daha altta tamamlayan takımın 5.müsabakası Normal Sezonu daha üstte tamamlayan
takımın sahasında oynanacaktır.
Lig sıralaması Ģu kriterlere göre oluĢur:
1. Play-Off ġampiyonu
2. Play-Off Finalisti
3. Normal Sezon 1.si
4. Yarı Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Üst Sırada Bitiren Takım
5. Yarı Finalde Elenen Takımlardan Normal Sezonu Daha Alt Sırada Bitiren Takım
6. Normal Sezon 2.si
7. Normal Sezon 3.sü
8. Normal Sezon 4.sü
9. Play-Out 1.si
10. Play-Out 2.si
11. Play-Out 3.sü
12. Play-Out 4.sü
13. Play Out 5. Si
14. Play-Out 6. sı
Play-Off Ģampiyonu ve finalisti sonrasında yukarıdaki sezon sıralaması içerisinde en üst
takımdan itibaren sıralama gerçekleĢtirilecektir.
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AVRUPA KUPALARI
Takımların uluslararası kupalarda temsil hakları Normal Sezon, Play-Off ve Türkiye Kupası
müsabakalarının sonuçları dikkate alınarak belirlenir.
Uluslararası organizasyonlarda Türk takımlarına temsil hakkı verilmesi THF„nin yetkisinde
olduğundan takımların Avrupa Kupalarındaki temsil hakkı THF Yönetim Kurulunun onayını
müteakip kesinleĢir.
2014-2015 Sezonu Türkiye Kupasını kazanan takım Avrupa Kupasında ülkemizi temsil
edecektir. Ancak Süper Lig 1.si ülkemizi Ģampiyonlar liginde temsil edeceğinden, aynı zamanda
Türkiye Kupasını da kazanmıĢsa, Avrupa Kupasında ülkemizi Türkiye Kupası finalisti temsil
edecektir. Daha sonra teklifler, tescilli Lig sıralamasında yukarıdan aĢağıya doğru inilerek,
kontenjanı boĢ en üst sıradaki kupadan baĢlayarak THF yönetim kurulu tarafından gerçekleĢtirilir.
Bu teklifler yapılırken yetkili uluslararası merciler tarafından verilen kupa kontenjanları
dikkate alınır. BoĢ kontenjanlı en yüksek kupaya katılım teklifi Ģampiyon takıma yapılır. Daha sonra
teklifler, tescilli Lig sıralamasında yukarıdan aĢağıya doğru inilerek, kontenjanı boĢ en üst sıradaki
kupadan baĢlayarak THF yönetim kurulu tarafından gerçekleĢtirilir.
DĠĞER HUSUSLAR
Avrupa Kupası müsabakalarının olduğu haftalarda ertelenen ve diğer nedenlerden dolayı
ertelenen müsabakalar; ertelemeyi takip eden 10 gün içerisinde oynanacaktır.
2014-2015 sezonunda Türkiye Deplasmanlı Erkekler Hentbol Süper ligine katılan takımlara
Federasyonca herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
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, Play-Off baĢlangıç 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, çarĢamba ya da perĢembe günleri oynanır. Genel programa temel
teĢkil eden takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır.
2014-2015 Sezonunda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 olabilecektir.
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.
2014-2015 sezonunda televizyondan canlı yayınlanacak müsabakalar; yayıncı kuruluĢun
önerileri de dikkate alınarak canlı yayınlanacak maçların genel programda yer alan gün ve saatleri
değiĢtirilebilir.
2014-2015 sezonunda sahaya çıkacak teknik kadroları; Antrenör (A), Antrenör yardımcısı
(B), Kaleci Antrenörü (C) , Kondisyoner veya Doktor (D) (GSB. Spor Eğitim Dairesi
Kondisyonerlik belgesi olanlar), Fizyoterapistten (E) ibarettir. Takımlar sahaya federasyon
tarafından onaylanmıĢ “THF Kulüp Yetki Belgesi" inde sayılan unvanlar arasından en fazla dört (4)
kiĢi ile sahaya çıkabilir. Takım temsilcileri müsabaka salonuna girerken ve müsabaka anında,
sonrasında basın toplantısında THF tarafından hazırlanmıĢ olan akreditasyon kartlarının takmak
zorundadır.
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2014-2015 Sezonunda görev alacak sorumlu antrenörün belgesi 3.kademe ve üstü
olacaktır. Bu antrenör takımın baĢında sahaya çıkacaktır. Sorumlu Antrenör dıĢında diğer spor
elemanlarının ayağa kalkıp müsabakayı yönetme hakkı yoktur.
Türkiye Süper Liginde yer alan kulüpler, sporcuları ile yapmıĢ oldukları sözleĢme ile
sporcuların o yıla ait vizeli lisanslarını Federasyona ibraz ederek kadrolarını tasdik ettirmeleri
halinde, sezon boyunca müsabakalara Federasyon tarafından verilecek takım listesi ile çıkabilir.
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