
2020-21 SEZONU DEPLASMANLI HENTBOL LİGLERİ 
MÜSABAKALARI COVİD-19 SALGINI İÇİN UYGULAMA 

TALİMATI 

BÖLÜM-1 

1-2020-2021 Sezonunda oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz oynanacaktır. 

İSTİSNALAR; 
a) Her iki takıma ait ayrılan tribünlere kulüp onaylı PROTOKOL listesinde yer alan en fazla 20 kişi 

alınabilir (teknik toplantı öncesi müsabaka müdürüne listelerini teslim etmeleri gerekir).  
b) Tribünlere alınanlar uygun salonlarda takım banklarının karşı tarafında bulunan tribünde 

yerlerini alırlar. 
c) Her iki takımın listesinde bulunan kişiler ve tribünde yer alanlar en az 3 metre fiziksel 

mesafeye uygun ve maske takarak otururlar. 
d) Federasyon kurullarında yer alanlar, Milli Takım Antrenörleri, Federasyon Temsilcileri 

tribünde yer alabilir. 
e) Müsabakayı kurumu adına izleyecek Basın Kart sahibi veya Medya Kuruluşu Görevlisi 

tribünde yer alabilir. 

2. Üstteki şartlara uygun olarak tribüne girecek kişiler ve müsabaka salonuna girecek müsabaka 
görevlileri (hakemler, gözlemci, saha komiseri, pas-pas görevlisi, saha doktoru, güvenlik görevlisi, 
polis) müsabaka müdürünün sorumluluğu altında HAYAT EVE SIĞAR uygulaması (HES) çerçevesinde 
HES Kodu - Karekod ile salona alınması gerekmektedir.  

3. Salonların girişinde ateş ölçer ile herkesin ateşi ölçülmeli yeteri kadar dezenfektan ve yedek maske 
salonlarda bulundurulmalıdır. 

4. Hakem - Gözlemci ve Takımlara kişi başına dört (4) metrekare düşecek şekilde soyunma odaları 
tahsis edilmelidir. 

5. Salonlar müsabakadan en az  60 dakika önce boşaltılmış temizliği yapılmış olarak hazır 
bulundurulmalıdır. 

6. Salonlara takımlar en fazla 14 adet topla gelmelidir. Ev sahibi takımın organizasyonuyla toplar 
salona girişte dezenfektan ile temizlenmeli aynı şekilde müsabaka topları müsabaka öncesi ve devre 
arasında tekrar dezenfekte edilmelidir. 

7. Oyun sahasına girişte, yedek banklarında, hakem masasında dezenfektan bulundurulmalıdır. 

BÖLÜM-2 

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE HAKEM VE GÖZLEMCİLERİN MÜSABAKALARDA DİKKAT ETMESİ 

GEREKEN DURUMLAR 

1-TEKNİK TOPLANTI 

a) A-Müsabaka Teknik Toplantısına Hakem-Gözlemci, sahaya çıkacak takım görevlileri (birer kişi) 

katılacaktır. Toplantı mümkün olduğunca kısa tutulacaktır.  



b) B-Takım listelerinin müsabaka raporuna işlenmesi, online kayıtlar sahadaki hakem masasında 

yapılacak ve müsabaka raporu müsabaka öncesi ve sonrasında sahadaki hakem masasında 

hazırlanacaktır. 

c) C-Takımların Covid-19 Test Sonuçları Gözlemci tarafından teslim alınacak ve müsabaka 

raporu ile birlikte THF ye ulaştırılacaktır. 

d) D-Toplantı esnasında ve tesis içerisinde maske takılacaktır. 

2-MASA HAKEMLERİ 

Masa görevlileri kıyafetlerini giymiş olarak salona gelecekler ve soyunma odasına gitmeksizin 

doğrudan görevli masasına yerleşeceklerdir. Görevleri ile ilgili tüm işlemleri buradan yapacaklardır. 

Görev süresince maske takacaklardır, isterlerse yüz siperliği ile de görev yapabilirler. 

3-MÜSABAKADA GÖREV ALACAK PERSONELİN GÖREV YERLERİ 

Müsabakalarda görev yapan personeller Gözlemcinin uygun gördüğü ve ayrı bölgelerde maske 

takarak yer alıp görev yapacaklardır. 

a) Pas-pas görevlisi (1 veya 2 kişi), oyun sahasının çapraz köşelerinde bekleyerek görev yapar. 

b) Saha doktoru sahanın uygun bir köşesinde yer alır. 

c) Ambülans görevlileri tribünde uygun bir yerde beklerler. 

d) Saha komiseri sahanın uygun bir köşesinde yer alır. 

4-SEROMONİ 

1-Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonunda; ev sahibi takım, misafir takım ve hakemler 

ayrı ayrı zaman diliminde, uygun salonlarda ayrı koridor veya ayrı kapılardan sahaya çıkacak ve 

sahadan ayrılacaktır.  

2-Sahaya giriş ve çıkışlar Saha Komiserinin kontrolünde yapılacaktır. 

3-Müsabaka öncesi yapılan seremonide oyuncuların birbirleri ve hakem ile arasındaki mesafenin en 

az 1(bir) metre olmasına dikkat edilir. Protokol tribünü selamlanır ve tokalaşma yapılmadan takımlar 

direkt kendi banklarına gider. 

5-MÜSABAKA TOPLARI 

1-Takımlar sahaya getirdikleri topları ev sahibi takımın organizasyonuyla ısınmadan önce dezenfekte 

ederler. 

2- Müsabakalarda en az 2 top kullanılır. Müsabaka toplarının müsabaka başlamadan önce ve devre 

arasında ev sahibi kulüp görevlileri tarafından dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.  

6-DİĞER KONULAR 

1-Müsabakada görev alan hakemler, gözlemci, saha komiseri, pas-pas görevlisi, saha doktoru, 

güvenlik görevlisi, polis vb. kişiler HES kodu alarak salona girişte ilgili personele bildirmeleri 

gerekmektedir. 

2-Gözlemciler ve masa hakemleri maskeye ek olarak isterlerse yüz siperliği ile görev yapabilirler. 



BÖLÜM-3 

1-Takımlar müsabaka öncesinden 72 saatten fazla olmamak kaydıyla Covid-19 Testlerini yaptırmak ve 

müsabaka öncesinde müsabaka gözlemcisine Test Sonuç Listesini vermek zorundadır. Takımlarımız 

hafta sonu müsabakası için yaptırdıkları covid-19 test sonuçlarını takip eden hafta içi müsabakasında  

da ibraz ederek oynayabilirler. Grup müsabakaları oynayacak takımlar  covid-19 testlerini teknik 

toplantıdan 72 saat öncesinde yaptırmaları ve toplantıda Gözlemciye test sonuç listesini vermeleri  

gerekmektedir.                                                                   

2- Test sonucu ibraz edilemeyen ve testi pozitif çıkanlar müsabaka da yer alamazlar. 

3- Takımlar kadrolarındaki sporculardan dört (4) ve daha fazla kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması 

veya sporculardan altı (6) ve daha fazla kişinin karantinaya alınması nedeniyle müsabakanın 

ertelenmesini belgelendirirse müsabaka ileri bir tarihe ertelenir. Ertelenen tarihte aynı veya benzer 

durum oluştuğunda müsabaka ikinci ve son kez ileri bir tarihe ertelenir. 

4- Deplasmanlı liglerde  kulüplerimiz tarafından yapılacak Covid-19 testlerinin sonuçları müsabaka 

tarihinden en geç 2 gün önce mesai bitimine kadar federasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir. 

Ev sahibi takımın test sonuçlarını belirtilen zaman aralığında federasyonumuza iletmediği ve covid-19 

nedeniyle müsabakanın oynanmaması durumunda deplasman takımının yaptığı konaklama + ulaşım 

masrafı ev sahibi takım tarafından karşılanacaktır. 

(Belgelendirmek ve yapılmış olmak koşuluyla ‘’Konaklama tam pansiyon 1 gün+ Ulaşım’’ bedeli) 

BÖLÜM-4 

Bölüm-1 ve Bölüm-2 de yer alan konuların temini ve organizasyonundan ev sahibi takım sorumludur. 

BÖLÜM-5 

1- Türkiye Hentbol Federasyonu Covid-19 salgınında oluşabilecek değişme ve gelişmelerde bu talimat 

maddelerinde değişiklik veya güncelleme yapabilir. 

2-Bu talimatta yer verilmeyen konularda Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararları 

geçerlidir. 

 


