
  

 
 
 

 
ALANYA ULUSLARARASI 27. RAMAZAN DEMİRCİ 

AÇIK ALAN HENTBOL TURNUVASI 
20 - 25 Haziran 2022 

 
Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası 20-25 Haziran 2022 tarihleri arasında 
Alanya’da yapılması düşünülmektedir. Turnuvanın teknik toplantısı 19 Haziran 2022 Pazar 
günü saat 17.00’de yapılacaktır. Toplantı yeri ve turnuva programı THF sosyal medya 
hesaplarından yayınlanacaktır. 
 
AÇIK ALAN HENTBOL TURNUVA KURALLARI  
 
1. Organizasyon Türkiye Hentbol Federasyonu, Alanya Belediyesi ve Antalya Gençlik Spor ve 
İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılacaktır. 
 
2. Oyun Kuralları Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu 
oyun kurallarına göre uygulanır.  

3. Kategoriler yaş grupları ve oyun süreleri Kızlarda ve Erkeklerde aynıdır.  
 
      15 dakika X 2 devre şeklinde uygulanır. Devre araları 5 dakikadır. 
 
4. Müsabakalarda alt yaştaki kategoriler bir üst yaşta oynayabilirler. Sporcular aynı gün 
birden fazla kategoride oynayamaz.  

5. Müsabakalarda İtirazlar yazılı olarak Organizasyon Komitesine yapılır. Organizasyon 

komitesi itiraz dilekçesinin kendilerine ulaşmasının ardından ivedilikle kararını açıklar. 

6. Turnuva kurallarına uymayan veya centilmenlik dışı davranan sporcular veya takımlar 

turnuvadan ihraç edilecektir. Kavga, küfür, hakaret gibi nedenlerle oyun kurallarını ihlal 

edenler Organizasyon Komitesi kararı ile turnuvadan ihraç edilirler. İhraç edilen oyuncu diğer 

maçlarda da oynayamaz. 

7.Takımlardaki oyuncuların aynı kulüp sporcusu olma zorunluluğu yoktur. Bir sporcu turnuva 
süresince yalnızca bir kulüp adına yarışır. Takımlarda yarışacak oyuculardan Sağlık belgesi ve 
Kimlik belgelerini teknik toplantıda ibraz etmesi gerekmektedir. 2021-2022 Sezonunda lisans 
çıkarılmış sporculardan lisanslarını ibrazı durumunda Sağlık belgesi istenilmeyecektir. 

6. Turnuvada Uygulanacak Yaş kategorileri Kız / Erkek aşağıdaki gibidir.  

1. Kategori 2003 / 2004 
2. Kategori 2005 / 2006 
3. Kategori 2007 / 2008 
4. Kategori 2009 / 2010 
5. Kategori 2011 / 2012 

 
 
 



  

 
 
 

8. Takım listeleri müsabaka öncesi masa hakemlerine teslim edilmelidir.  
 
9. Müsabakalarda görev yapacak hakemler ve gözlemciler Türkiye Hentbol Federasyonu 
Merkez Hakem Komitesi tarafından görevlendirilecektir.  
 
10. Katılacak takımlardan PCR testi ve Aşı Kartı istenmeyecektir. 

11. Yaş kategorilerinde 4’den az takımın başvurması durumunda; bir üstü yâda bir alt 
kategoride oynatılma olasılığı sağlanacaktır. Müsabakaların sonuçları kendi yaş gruplarına 
göre yapılacak ve ona göre sıralama yapılacaktır. Ödüllerde sıralamaya göre dağıtılacaktır.  
  
12. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar turnuvaya İl Karmaları olarak da katılıp kendi illerini 
temsil edebileceklerdir. Örneğin İstanbul İl Karması şeklinde katılabileceklerdir. Takımlara 
yol parası ve harcırah ödenmeyecektir.Şampiyonaya sporcu antrenör ve idareciler kendi 
imkânları ile ve/veya bağlı bulundukları il müdürlükleri bütçe imkanları ile katılabilirler. 
 
13. 2021-2022 sezonunda yapılacak özel turnuvalara Türkiye’den katılan takımlar 300 TL Yurt 
dışından katılacak takımlar 300 Euro katılım ücreti yatıracaktır. 
 
14. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar en geç 17.06.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar 
Katılım formlarını Federasyonumuza ulaştırmış olmaları gerekmektedir. Forumda yazan 
bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Katılım forumu ve dekont Faks: 0 (312) 439 85 85 veya E-
Posta : bilgi@thf.org.tr yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. 
 
15. Turnuva sonunda her yaş kategori kendi içinde değerlendirilip sıralamaya göre ilk dört 
takıma kupa madalya verilecektir. 
 
16.Turnuvaya katılan takımlar, konaklama, beslenme ve turnuva alanına ulaşım giderlerini 

kendileri karşılarlar. İsteyen Türk takımlarına KYK Öğrenci Yurdu’nda ücretsiz konaklama 

sağlanır.        
 

17. Organizasyon komitesi Müsabaka Talimatında Geçmeyen Konular Hakkında Karar 

Verme Yetkisine Sahiptirler.  

18. Bu şartname 19 maddeden ibaret olup, turnuvaya katılan tüm takımlar talimatta 

belirtilen hususlara uymayı ve yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

Banka Hesap Numarası:  
İsim :Türkiye Hentbol Federasyonu  
İBAN :TR45 0004 6002 8988 8000 1439 60  
Açıklama bölümüne Ramazan Demirci Turnuvası için katılım ücreti diye not düşünüz. 
 

 
                         THF Teknik Kurul 
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