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2020–2021 HENTBOL SEZONU  

ERTELENMİŞ BÖLGESEL LİG STATÜSÜ 
 
 
 
 

 LİGİN OLUŞUMU VE KATILIM ŞARTLARI 
 

2020-2021 sezonunda, Bölgesel (Kadın-Erkek) Hentbol Ligi oynanacaktır.  
Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.  
Bölgesel lig; Hentbol Federasyonu tarafından hazırlanmış statüde belirtilen niteliklere sahip 
spor kulüplerinin büyükler kategorisinde takımlarının yer aldığı ve takımların tescilli 
bulunduğu illerin coğrafi konumları dikkate alınarak düzenlenecektir.  
 
Şartları uygun olan Kadınlar da 19 takım ve Erkekler de 18 takım ertelenmiş bölgesel lig 
müsabakaları oynamaya hak kazanmıştır. 
 
 

 

 
NO 

 

 
KADINLAR 

 

 
KULÜP ADI 

 

1 ESKİŞEHİR  ESKİŞEHİR HENTBOL SPOR KULÜBÜ 

2 İZMİR DİKİLİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 

3 VAN  VAN GENÇ. SPOR İL MÜD. SPOR KULÜBÜ  

4 ANKARA  AS HENTBOL SPOR KULÜBÜ  

5 AMASYA  AMASYA ATATÜRK LİSESİ SPOR KULÜBÜ  

6 SİİRT SİİRT GENÇLİK KONSEYİ SPOR KULÜBÜ 

7  ŞANLIURFA  GÜNEŞİN ÇOCUKLARI GENÇLİK VE SK 

8  ŞIRNAK  ŞIRNAK YURDUM GENÇLİK VE SK. 

9 İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ G.S.K 

10 ELAZIĞ  GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

11 RİZE ÇAYKUR RİZE VE GENÇLİK SK. 

12 KIRKLARELİ  LÜLEBURGAZ SOKULLU MEHMET PAŞA GENÇ. SK  

13 SİNOP SİNOP KALEŞEHİR GENÇLİK  VE SPOR KLB. 

14 BATMAN  1955 BATMAN BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 

15 BURSA  OSMANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 

16 MALATYA NECATİBEY ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ  

17 GAZİANTEP  MEHMET NESRİN ABAR SPOR KULÜBÜ  

18 ANKARA  A.B.B EGO SPOR KULÜBÜ  

19 KAHRAMANMARAŞ GENÇ NESİL BİLİŞİM SPOR KULÜBÜ  
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1 MÜSABAKALARIN SİSTEMİ 
 

2020-2021 Ertelenmiş Erkekler Bölgesel Lig müsabakaları  1-12 Ekim 2021 tarihlerinde 
oynanacaktır.    

  Erkekler Bölgesel Lig müsabakaları  4 grup merkezinde tek devreli lig usulüne göre oynanır. 

 Gruplarında İlk iki (2) sırayı alan takımlar 2021-2022 sezonu 2. Ligine yükselirler. Gruplardan en iyi 3. 
olan 1 takımda 2. Lige yükselirler. En iyi 3. takım belirlenirken grup 1. ve 2. ile oynanan müsabaka 
sonuçları dikkate alınarak belirlenir 

 
 
2020-2021 Ertelenmiş Kadınlar Bölgesel Lig  5-10  Ekim 2021  tarihlerinde oynanacaktır.     

  Kadınlar Bölgesel Lig müsabakaları  4 grup merkezinde tek devreli Lig usulüne göre oynanır. 

 Gruplarında İlk üç (3)  sırayı alan takımlar 2021-2022 sezonu 2.Ligine yükselirler. Gruplardan en 
iyi 4. olan 1 takımda 2. Lige yükselirler. En iyi 4. leri belirlerken grup 1. 2.ve 3. ile oynanan 
müsabaka sonuçları dikkate alınarak belirlenir 

. 
 
 

 
NO 

 

 
ERKEKLER 

 

 
KULÜP ADI 

 

1 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ SOKULLU MEHMET PAŞA GENÇ. MERK. SK  

2 RİZE RİZE BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

3 İSTANBUL KARAGÜMRÜK HENGTBOL SPOR KULÜBÜ 

4 KONYA  KONYA BŞB. BEL. SPOR KULÜBÜ 

5 SAKARYA 1954 HENDEK SPOR KULÜBÜ 

6 ELAZIĞ KARŞIYAKA İ.Ö.O.SPOR KULÜBÜ 

7  ESKİŞEHİR ESKİŞEHİR YENİDOĞAN SPOR KULÜBÜ 

8  BARTIN BARTIN GENÇ.HİZ. SPOR İL. MÜD. SK. 

9 KAHRAMANMARAŞ KAHRAMANMARAŞ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

10 ISPARTA  ISPARTA BEL. SK ARAŞ. VE GELİŞTİRME EĞT. MERK. 

11 BURSA  BEŞEVLER GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

12 BİLECİK  BİLECİK GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

13 BURDUR BURDUR GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

14 İZMİR  İZMİR GENÇ. MERK. GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ 

15 ELAZIĞ ELAZIĞ GENÇLİK SPOR KULÜBÜ 

16 İZMİR  DİKİLİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ 

17 İSTANBUL KAAN ATAŞEHİR SPOR KULÜBÜ 
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2 SPOR ELEMANI VE SPORCU UYGUNLUĞU 
 
 

2.1 Kulüpler lisanslarını il müdürlüklerinden çıkaracak ve en fazla 20 kişilik oyuncu listelerini 
(Adı- Soyadı-Doğum Tarihi-Yeri-Lisans No) Federasyona onaylatacaklardır. 
 

2.2 2020-2021 SEZONUNDA DEPLASMANLI LİGLERDE LİSANLI OYNAYAN SPORCULAR  
ERTELENMIS BOLGESEL LIG MACLARINA KATILIM SAĞLAYAMAZLAR . 
 
 Takımlar 30 yaş üzeri en fazla 4 (dört) sporcuyu oynatabileceklerdir. ( 1991-1990-

1989-1988-1987-….) 
 
2.3 Kulüpler maç kadrolarında 2007-2008-2009 doğumlulardan en fazla üç (3) sporcu 

bulundurabilirler. 
 
2.4 Ertelenmiş Bölgesel lig müsabakalarında görev alacak baş antrenörün belgesi en az 

2.kademe antrenörlük belgesi sahibi ve 2021-2022 sezonu antrenör vizelerini 
yaptırmaları gerekmektedir. 2. Kademe Antrenör belgesi olan antrenör ayağa kalkıp 
takımı yönetebilecektir. Diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp takımı yönetme hakları 
yoktur.  

 
2.5 Ertelenmiş Bölgesel lig musabakalarinda sahaya çıkacak oyuncu sayısı en fazla 16 

olabilecektir. 
 

2.6 Sporcular müsabakalar boyunca tek bir forma numarası ile oynarlar.  
İçlik veya tayt ile (forma ve şort altına giyilen giysi) oynayan takım oyuncularının içlik     
veya taytlarının görünen kısımları forma ve şortla aynı renk olması zorunludur. 
 
 

2.7. 2020-2021 Ertelenmiş Bölgesel Lig sezonunda mazeretleri Federasyon tarafından haklı 
görülmediği iki    müsabakaya çıkmayan kulüpler, ligden ihraç edilir. Bu kulüpler, bir sonraki 
sezon ligde yer alamazlar.  

 Ertelenmiş Bölgesel lig musabakalarinda sahaya çıkmama nedenleri Federasyon 
tarafından haklı görülmeyen kulüpler, o karşılaşmalarla ilgili masraflar ve organizasyona 
vermiş oldukları zararlar dikkate alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 
bedeli ödemek zorundadır. Bu kulüpler ayrıca Ceza Kuruluna sevk edilirler. 

 
 
3. SAHA OLAYLARI VE ANONS ; Müsabakanın oynatabilmesi için Hakemler ve Gözlemci her türlü 
tedbiri alır. Müsabakalarda olabilecek aykırı davranışlar ve ağır aykırı davranışlar da aşağıdaki 
yaptırımlar uygulanır.  
 
 
3.1. AYKIRI DAVRANIŞLAR  
Müsabakalarda seyirci genel teamül ve ahlaka aykırı davranışlar,  
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a) Sahaya zararsız madde atma (Su, Kağıt rulo, Konfeti vb.)  
b) Trübünde yüksek ses çıkaran patlayıcı madde patlatmak,  
c) Bireysel yapılan Küfürlü tezahurat, vb davranışlar, söz konusu ise,  
 
Hakemler ve Gözlemcinin ortak kararı ile 1. uyarı anonsu ile ikaz edilerek gerekli önlemlerin 
alınması sağlanır.  
Hakem ve gözlemci istekleri doğrultusunda, genel teamül ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunan kişi 
veya kişiler mutlaka salon dışına çıkarılır.  
 
3.2. AĞIR AYKIRI DAVRANIŞLAR  
 
Aykırı Davranış veya aynı tutum devam ederse yada genel teamül ve ahlaka aykırı olarak,  
a) Sahaya girme,  
b) Tribünde veya sahaya girerek fiziki müdahale-saldırı-kavga, 
 c) Sahaya yüksek ses çıkaran patlayıcı yanıcı yaralayıcı madde, şişe, kutu, çakmak, metal para gibi 
sert maddeler atılması ve burada yazmayan ancak benzer fair play dışı davranışlar,  
d) Toplu olarak yapılan uzun süreli küfürlü tezahurat, vb davranışlar, söz konusu ise Hakem ve 
Gözlemci ortak kararı ile müsabaka durdurulur ve soyunma odalarına giderek 2. uyarı anons 
yaptırılır.  

Hakem ve gözlemci istekleri doğrultusunda, genel teamül ve ahlaka aykırı eylemlerde 
bulunan kişi veya kişiler mutlaka salon dışına çıkarılır.  

Ancak, genel teamül ve ahlaka aykırı tezahüratların, davranışların veya eylemlerin tüm 
seyirciler tarafından yapılması yada doğrudan Hakem- Gözlemci veya Sporculara fiili saldırı olması 
durumlarında salon görevlileri dışında salon tamamen boşaltılarak müsabakaya devam edilir. Bu 
önlemlerin alınması saha komiseri ve emniyet güçlerinden talep edilir.  

Önlemlerin alınamaması, engellenmesi veya müsabakaya devam ettirme imkânı 
bulunmaması halinde Hakemler ve Gözlemcinin ortak kararı ile müsabaka tatil edilir. Gerekli 
önlemler sağlanmış ise müsabaka hakemleri oyun alanına gelir ve müsabakayı kaldığı dakikadan 
devam ettirir.  

 
2. Anonsa sebebiyet veren Spor Kulübüne; 150.00 TL(Yüz Elli)TL para cezası verilir.  

 
Müsabaka tekrar başladıktan sonra genel teamül ve ahlaka aykırı benzer olaylar tezahürat veya fiili 
davranışlara devam edilir ise 3. Anons ile müsabaka, hakem ve gözlemci tarafından tatil edilir.  
 
3. Anonsa veya oyunun tatil edilmesine sebebiyet veren Spor Kulübüne; 300.00 TL(Üç yüz)TL para 
cezası verilir.  
 
Müsabakada yapılan uyarı anonsu aykırı davranışlar ve ağır aykırı davranışlar için ayrı ayrı 
değerlendirilmez. Yapılan uyarı her iki durum içinde geçerlidir.  

• Hakemler ve Gözlemci ağır aykırı davranışlar da gerekli gördükleri takdirde 
yukarıdaki uyarı anonsu sıralamasını yapmadan gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir 
veya müsabakayı tatil edebilir.  

• Uyarılar salonda anons sistemi varsa anons ile, yoksa veya çalışmıyorsa ilgili takım 
sorumlularına sözlü olarak bildirilir.  

Müsabakanın tatil edilmesi durumlarında ve anında Türkiye Hentbol 
Federasyonuna, Merkez Hakem Kuruluna, bilgi verilmelidir.  

(Uluslararası ve Türkiye Hentbol Federasyonu Hentbol Oyun Kuralları 17: 12 Madde) 
Türkiye Hentbol Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynanma şeklinde 
değişiklik yapma hakkına sahiptir.  
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 Bölgesel ligde yer alan kulüpler, illerinde yapılan minikler, küçükler, yıldızlar ve 
gençler kategorilerindeki müsabakalardan en az birine katılmak ve bu ligleri tamamlamak 
zorundadır. Bu müsabakalara katılmayan, katılıp da tamamlamayan kulüpler Disiplin 
Kurulu’na sevk edilir ve Kulüplerin Liglerdeki durumları hakkında son karar THF Yönetim 
Kurulu tarafından verilir.  

 Federasyon, katılım bedellerini zamanında yatırmayan, başvurularını geç yapan, 
eksik ve yetersiz belge sunan kulüplerin başvurularını reddedebilir.  

 Takımlar, her sezon için, müsabakalarını oynamak istedikleri, uluslararası 
standartlara uygun, birisi de herhangi bir mücbir sebepte kullanılmak üzere yedek, toplam 
iki salonu federasyona bildirmek zorundadırlar.  

 Kulüpler, Ligin yönetimi ve idari yapısı için federasyon tarafından hazırlanmış 
formları doldurmak ve belirtilen tarihlerde Federasyona ulaştırmak zorundadır. 

 
 
4 ORGANİZASYON ve SORUMLULUK 

 
4.1 Salonlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık, Ambulans, güvenlik, 

tribün düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm 
düzenlemeleri yapma görevi ev sahibi kulüplere aittir. 

4.2 Ev Sahibi Kulüpler, müsabakalarını oynayacakları salonu ve oyun alanını tespit edilen 
tarihte oynanması için hazır hale getirmek zorundadırlar. Saha ve salonun hazır hale 
getirilmemesi nedeniyle müsabakanın oynanamaması durumunda, hakem, gözlemci ve 
temsilci ücretleri ile misafir takımın masrafları ev sahibi kulüp tarafından ödenir. 

4.3 Müsabakanın oynanacağı gün salon denetimi yapılır. Bu denetime THF Temsilcisi, 
gözlemcisi, hakemler ve salon müdürü katılır. 

4.4 Müsabaka toplantısı, THF temsilcisinin/gözlemcisi başkanlığında müsabakanın 
oynanacağı gün müsabakadan 1 saat öncesinde salonda yapılır. Bu toplantıya, her iki 
takımdan birer temsilci, hakemler, müsabaka güvenlik amiri ve saha komiseri katılır. 
Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi ile saha komiseri takdirde başlatılamaz. Toplantıların 
organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Kulüpler, sezon başlamadan önce bu 
toplantılara katılacak kulübü temsile yetkili kişilerin adlarını THF’ ye bildirmek 
zorundadır. Toplantıya Katılacak olan kulüp yetkililerinin THF den alınan akreditasyon 
kartları ile katılmaları zorunludur.  

4.5 Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce 
“Müsabaka İsim Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin olmaması halinde 
menajer, yoksa antrenör veya takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir. 

 
 
 
 
 
 
 


