
                                              
 
 
                             2018-2019 HENTBOL SEZONU 
            YILDIZ ERKEK GRUP MÜSABAKALARI TALİMATI 

 

 1.a)Müsabakalar 18-22 Mart 2019 tarihlerinde Adıyaman, Hatay, İstanbul, Antalya, Tokat, Aydın, 
Trabzon, Sinop’ da yapılacaktır. TEKNİK TOPLANTI ve KUR’A ÇEKİMLERİ gruplarda 18 Mart 2019 
Pazartesi Saat 18.00’de ilgili yarışma merkezlerinde yapılacaktır.   
 

         b)Müsabakalar 8 yarışma merkezinde yapılacaktır. Yarışma merkezlerinden 1.olan takımlar ve 
gruplarında 2.sırayı alan en iyi 4 takım yarı finale katılmaya hak kazanır. En iyi grup 2.leri belirlenirken 
1.ve 3. takımlar ile oynanan maçlar dikkate alınır. Toplam 12 takım ve geçen yıldan 4 takımın 
katılımıyla toplam 16 takımla yarı final müsabakaları düzenlenir.  

 
      2. Müsabakalara 2002-2003-2004-2005 doğumlu sporcular katılabilecektir. Federasyon Temsilcileri / 

Gözlemcileri Lisans Kontrollerini Teknik Toplantıda ve gerekirse müsabaka esnasında 
yapabilecekleridir.           

 
3.Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında 
Geçmeyen Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptirler. 
 
4. Müsabakalarda görev alacak salon personeli 9 kişi olacaktır. 
 
5. Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak takımların 
illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım listeleri şarttır. 
 
6. Grup Müsabakalarına katılan takımların kadrolarında kendi ilinde dereceye giremeyen (Grup 
müsabakalarına katılmayan) diğer kulüplerden, en fazla 2 oyuncu Grup Müsabakalarında yer alabilir. 
Bu iki sporcu asıl kulübünün izni ve lisansı ile ilinde dereceye giren takım kadrosunda sadece 1 kulüp 
adına yarışabilir. Yer aldığı takım elenirse başka takımda yer alamaz. İl Müdürlükleri bu iki sporcunun 
asıl kulübünün izin yazısını alarak takım listesini onaylar. (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Kulüpleri 
bu haktan yararlanamazlar) 
 
7. Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi yapılmış 
antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir. 

 
8. AÇIKLAMA 

 

 Federasyon temsilcisi/ gözlemcisi teknik toplantıda kulüplerin kaç kişiden oluştuğunu 
belirleyecek, dosyasındaki tutanaklara yazarak imzalayacaktır.  

 

 Turnuva boyunca teknik toplantıda temsilci tarafından onaylanan listedeki sporcular 
oynatılacaktır. Verilen sporcu listeleri dışında sporcu oynatılmayacaktır. 

 
9.Müsabakalar hentbol federasyonunca belirlenen Erkeklerde 3 nolu toplarla oynanacaktır.    
 
10. Federasyon Temsilcileri Teknik toplantıdan sonra oluşan fikstürlerini ve müsabaka bitiminde 

sonuçları en geç 2 saat içerisinde 0312 439 85 85 faksa bildireceklerdir. Dosya ise 3 gün içerisinde 
hentbol federasyonuna posta/veya kargo ile gönderilecektir. 

 

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 



                                              
 
 
                             2018-2019 HENTBOL SEZONU 
            YILDIZ KADIN GRUP MÜSABAKALARI TALİMATI 

 

 1.a)Müsabakalar 18-22 Mart 2019 tarihlerinde Sinop, Giresun, Mardin, Eskişehir, Bursa, Antalya, da 
yapılacaktır. TEKNİK TOPLANTI ve KUR’A ÇEKİMLERİ gruplarda 18 Mart 2019 Pazartesi Saat 18.00’de 
ilgili yarışma merkezlerinde yapılacaktır.   
 
 

         b)Müsabakalar 6 yarışma merkezinde yapılacaktır. Gruplardan ilk 2 takım yarı finale kalır,  toplam 
12 takım ve geçen yıldan 4 takımın katılımıyla toplam 16 takımla yarı final müsabakaları düzenlenir.  

 
      2. Müsabakalara 2002-2003-2004-2005 doğumlu sporcular katılabilecektir. Federasyon Temsilcileri / 

Gözlemcileri Lisans Kontrollerini Teknik Toplantıda ve gerekirse müsabaka esnasında 
yapabilecekleridir.           

 
3.Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında 
Geçmeyen Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptirler. 
 
4. Müsabakalarda görev alacak salon personeli 9 kişi olacaktır. 
 
5. Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak takımların 
illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım listeleri şarttır. 
 
6. Grup Müsabakalarına katılan takımların kadrolarında kendi ilinde dereceye giremeyen (Grup 
müsabakalarına katılmayan) diğer kulüplerden, en fazla 2 oyuncu Grup Müsabakalarında yer alabilir. 
Bu iki sporcu asıl kulübünün izni ve lisansı ile ilinde dereceye giren takım kadrosunda sadece 1 kulüp 
adına yarışabilir. Yer aldığı takım elenirse başka takımda yer alamaz. İl Müdürlükleri bu iki sporcunun 
asıl kulübünün izin yazısını alarak takım listesini onaylar. (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Kulüpleri 
bu haktan yararlanamazlar) 
 
7. Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi yapılmış 
antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir. 

 
8. AÇIKLAMA 

 

 Federasyon temsilcisi/ gözlemcisi teknik toplantıda kulüplerin kaç kişiden oluştuğunu 
belirleyecek, dosyasındaki tutanaklara yazarak imzalayacaktır.  

 

 Turnuva boyunca teknik toplantıda temsilci tarafından onaylanan listedeki sporcular 
oynatılacaktır. Verilen sporcu listeleri dışında sporcu oynatılmayacaktır. 

 
 
9. Müsabakalar hentbol federasyonunca belirlenen Kadınlarda 2 nolu toplarla oynanacaktır.    
 
10. Federasyon Temsilcileri Teknik toplantıdan sonra oluşan fikstürlerini ve müsabaka bitiminde 

sonuçları en geç 2 saat içerisinde 0312 439 85 85 faksa bildireceklerdir. Dosya ise 3 gün içerisinde 
hentbol federasyonuna posta/veya kargo ile gönderilecektir. 

 

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ. 

 

 


