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2018–2019 HENTBOL SEZONU
KADIN-ERKEK BÖLGESEL LİG STATÜSÜ
2018-2019 sezonunda, Bölgesel (Kadın-Erkek) Hentbol Ligi oynanacaktır. 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.
Bölgesel lige katılım şartları;
1) Hentbol Federasyonu faaliyetlerinde yer alacak faal kulüplerin Spor Genel Müdürlüğünce
tescil edilmiş olmaları gerekmektedir.
2)
a) 2018-2019 sezonunda ilinde 1-4 takıma kadar olan Büyükler (Kadın-Erkek) Ligi
yapan illerin 1. olan takımları
b) 2018-2019 sezonunda ilinde 5-8 takıma kadar olan Büyükler (Kadın-Erkek) Ligi
yapan illerin 1. ve 2. olan takımları
c) 2018-2019 sezonunda ilinde 9-12 takıma kadar olan Büyükler (Kadın-Erkek) Ligi
yapan illerin 1. 2. ve 3. olan takımları
3) İllerin sonuç bildirim tarihi 31 Ocak 2019 mesai bitimine kadardır.
4) Grup Müsabakaları Şubat-Mart Final Müsabakaları ise Nisan- Mayıs aylarında oynatılması
planlanmaktadır.
5) Grup Müsabakaları tek devreli turnuva usulüne göre oynanacaktır. Müsabakalar
sonucunda Erkekler de 8 takım, Kadınlarda 8 takım finallere katılmaya hak kazanırlar.
6) Finaller Federasyonca belirlenecek tarih ve merkezlerde oynanacaktır. Kadınlar da 4 ve
Erkeklerde 4 takım 2019-2020 sezonunda Deplasmanlı Hentbol 2. Liginde oynamaya hak
kazanacaklardır.
7) Kulüpler lisanslarını il müdürlüklerinden çıkaracak ve en fazla 20 kişilik oyuncu listelerini
(Adı- Soyadı-Doğum Tarihi-Yeri-Lisans No) Federasyona onaylatacaklardır.
8) Takımlar Grup ve Final müsabakalarına en az 10 en fazla 16 sporcu ile katılabilirler. Aksi
hallede takımlar hükmen kaybetmiş sayılırlar. Grup ve Final turnuvalarında 2 kez hükmen
kaybetmiş olan takım bölgesel ligden ihraç olur ve bir sezon sonraki Bölgesel lig
müsabakalarına katılamazlar.
9) Takımların maç listelerinde en fazla 4 oyuncu 30 yaş (1988-1987-1986 …) ve üzeri sporcu
oynatabilirler.
DİĞER KONULAR
 Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
 2017-2018 sezonunda görev alacak başantrenörün belgesi en az 2.kademe
antrenörlük belgesi sahibi olacaktır. 2. Kademe Antrenör belgesi olan antrenör ayağa
kalkıp takımı yönetebilecektir. Diğer spor elemanlarının ayağa kalkıp takımı yönetme
hakları yoktur.
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2018-2019 sezonunda mazeretleri Federasyon tarafından haklı görülmediği iki
müsabakaya çıkmayan kulüpler, ligden ihraç edilir. Bu kulüpler, bir sonraki sezon ligde
yer alamazlar.
2018-2019 sezonunda 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.

8. 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.
8.1. AYKIRI DAVRANIŞLAR
Müsabakalarda seyirci genel teamül ve ahlaka aykırı davranışlar,
a)
b)
c)

Sahaya zararsız madde atma (Su, Kağıt rulo, Konfeti vb.)
Trübünde yüksek ses çıkaran patlayıcı madde patlatmak,
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.
8.2.

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.
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Önlemlerin alınamaması, engellenmesi veya müsabakaya devam ettirme imkânı bulunmaması
halinde Hakemler ve Gözlemcinin ortak kararı ile müsabaka tatil edilir.
Gerekli önlemler sağlanılmış 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.

2018-2019 Bölgesel Lig Statüsü

