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2018-2019 SEZONU 
MİNİ-MİNİ MÜSABAKA TALİMATI 

17-21 HAZİRAN 2019 AMASYA 
 
OYUN KURALLARI 
 Müsabakalara 2009-2010 doğumlu sporcu çocuklar katılabileceklerdir. 
 Takımların müsabakalara kulüp adına ya da il karmaları adına katılma 

zorunluluğu vardır. 

 Katılacak takımların aranacak şartlar; 

 İlin il karması direk olarak,  
 Nüfusu 300 bin ve üzeri ilçe takımları ilçe karması olarak,   
 İlde bulunan süper lig, 1. Lig ve 2. Lig takımlarının Mini Mini 

takımları direk olarak, 
 İlden gelecek kulüp takımı, eğer talep 1 den fazla ise il 1. si olan 

takım, 
     Mini-Mini Türkiye Hentbol Şampiyonasına katılabilirler. 
 Turnuvaya katılacak tüm sporcularda 2018-2019 sezonu vizesi yapılmış lisanslı 

olmaları ve nüfus cüzdanları resimli olma şartı aranacaktır. Nüfus cüzdanı ve 
onaylı lisansı olmayan sporcular müsabakalarda oynatılmayacaktır.  

 Kalenin boyutları: 260 cm x 180 cm’ dir. 
 Saha ölçüleri, 13m - 15m x 18m – 20m boyutları içerisinde olacaktır. 

 Maçlar 20 x 40 hentbol sahasında çift saha yapılarak oynanacaktır. 
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Mini hentbolun oyun kuralları uluslararası hentbol oyun kurallarını temel alır. Ancak 
teknik faullerle ilgili kurallar çocukların yaşlarına ve oyunlara katılımlarındaki 
becerilerine göre hakem tarafından ayarlanır. 
 
 Maç süresi 2x12= 24 dakikadır. Devre arası 5 dakikadır. 
 Her takımın bir devrede 1 kez olmak üzere toplam 2 mola hakkı vardır. Mola 

süreleri 1 dakikadır. 
 Takım kadroları; 1 idareci, 1 çalıştırıcı ve en fazla 10 sporcudan oluşur. Sahaya 

5 oyuncu çıkacaktır. (4 oyuncu ve 1 kaleci) 

 Oyun esnasında kaleci, oyuncu olarak rakip yarı alana geçemez. Kaleciler 
kendi yarı sahasının dışına çıkamazlar ve karşı hücum sahasında 
bulunamazlar. 

 Kaleciden başlayan oyunlarda; savunma yapmaya, sporcular kendi yarı 
sahasında başlarlar, rakip yarı sahasında savunma yapmalarına izin verilmez. 

 Oyuncular arasındaki kasıtlı fiziksel temastan kaçınılmalıdır. 

 Uygulanacak (2 dakika) zaman cezası 1 dakika olarak uygulanacaktır.  

 Mini-Mini hentbol oynayarak çocuklar, kuralları anlamaları ve onları kabul 
ederek oynamayı öğrenimleri amaçlanır. 

 Mini hentbol maçlarında çocukları eğiten ve oyun esnasında onların kuralları 
anlamasını sağlayan bir hakem vardır. 

 Takım antrenörleri ve idarecileri diğer kişi ve sporcularla iletişimlerinde 
fair-play ruhuna aykırı davranışlarda bulunamazlar. Aksi takdirde mavi 
kart uygulaması sadece bu durumda bulunan antrenör ve idarecilere 
uygulanacak, turnuva boyunca da takımların başlarında bulunmalarına 
izin verilmeyecektir.  

 Yukarıda yer almayan ve belirtilmemiş durumlarda Türkiye Hentbol 
Federasyonu karar vermeye yetkilidir. 

 İaşe ve ibate Türkiye Hentbol Federasyonu’nun belirlediği yerlerde karşılanır. 
 Katılan takımlara, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından malzeme yardımı 

yapılacaktır. 

 Kulüplere, Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından herhangi bir ödeme 
yapılmayacaktır. 
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