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BÖLÜM – I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNETİM
1. Amaç
Federasyonumuzun; Yurtiçi Faaliyetleri programında yer alan İl KARMALARI müsabakaları
hentbolun yetenekli sporcular belirlemek, geliştirmek yetenekli sporcularımızı belirleyerek
milli takımlarımızın alt yapısını oluşturmak, ülke genelinde yayılması, geniş kitleler
tarafından takip edilmesi ve hentbolcuların gelişmesini SAĞLAMAKTIR.

2. Kapsam
2.1. 81 İl karmalarının katılımı Kız-Erkek 1998-1999 yaş grubunda müsabakalar yapmak
2.2. Bu karşılaşmaların organizasyonu, meydana gelecek her türlü itirazların karara
bağlanması ile takım ve takım mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu
yönerge hükümleri uygulanır.
3. Dayanak
Federasyon müsabaka talimatı yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
4. Yetki ve Sorumluluklar
Faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve prensiplerin
belirlenmesi, federasyonuna aittir.
5. Faaliyetlerin Yönetimi
5.1. İL Karmaları müsabakaları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış program dâhilinde ve
bu yönerge hükümlerine uygun olarak Sportif Faaliyetler Direktörü / koordinatörü /Sorumlusu
tarafından yürütülür.
5.2. İL Karmaları müsabakalarında meydana gelen idari konularda; bu yönergede tarif
edilmediği veya aksi belirtilmediği takdirde Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından
yayınlanmış Talimat ve Yönergeler geçerlidir
.
6.3. İL Karmaları müsabakalarında illerde il koordinatörü olarak il temsilcisi görev yapar.
Türkiye şampiyonası seviyesindeki organizasyonlar için Federasyon tarafından bölge
koordinatörü belirlenir.
6.4. Gerekli görülen hallerde, Genel Sekreter veya Sportif Faaliyetler Direktörü tarafından,
organizasyonun denetimi idari ve sorunların çözümü için temsilci atamalarında değişiklik
yapabilir.
6.6. Bu turnuvada; turnuva programının hazırlanması, karşılaşmaların nasıl oynanacağı takım
sayısında azalma gibi durumlar ile yönergede yer almayan hususlar hakkında Sportif
Faaliyetler Direktörü/Koordinatörü karar vermeye yetkilidir.
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6. Mali İşler
6.1 İl Karmaları müsabakalarına katılacak illerin bölge müsabakalarında ulaşım ve konaklama
ücretlerini İl Müdürlüğü Bütçesinde TÜRKİYE ŞAMPİYONASI ULAŞIM VE
KONAKLAMA GİDERLERİ Hentbol Federasyonu tarafından ödemesi yapılır.
6.2 İl karmaları 16-18 sporcu, 2 çalıştırıcı ve 1 yöneticiden oluşan 23 kişilik kafile listesinin
bölge karmalarının 16 sporcu 2 çalıştırıcı ve bir idarecinin ödemesi yapılacaktır.
6.3 Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından hazırlanmış matbu takım bordrosunun
doldurulup imzalanmış olması,
6.4 Faaliyetlerde görevlendirilmiş personelin ücret ödemeleri, Federasyon tarafından yapılır.
6.5 Takımlara ödeme yapılabilmesi için Takımın statü ve programda belirtildiği şekilde tüm
müsabakalara katılmış olması, her hangi bir nedenle organizasyonu terk etmemesi veya yetkili
merciler tarafından diskalifiye edilmiş olmaması, gereklidir. Teknik Toplantıya katılmayan ve
katılmama mazeretleri uygun görülmeyen takımlara bir gün eksik harcırah ödemesi yapılır.
Diskalifiye edilen sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı (kurallar gereği hariç), yönetici veya
herhangi bir takım üyesine harcırah ödemesi yapılmaz.
6.6 Hakem, Masa Görevlileri ve Federasyon Temsilcisi;
6.6.1 Faaliyetlerde görevli hakem, gözlemci, federasyon temsilcileri ve federasyonca
görevlendirilen personelin yol giderleri ve müsabaka tazminatları Federasyon tarafından
yapılır.
6.7 Tüm ödemeler, organizasyon sonrası merkezden ve kişi veya kurumların beyan ettikleri
banka hesaplarına yatırılarak yapılır.
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FAALİYETLERİN YAPISI VE YER ALMA KOŞULLARI
7. Faaliyet Yapısı
7.1 İl Karmaları müsabakaları, İl Temsilcileri takım temsilcileri ve antrenörlerinin görüşleri
dikkate alınarak (Kız-Erkek) 1998-1999 yaş gurubunda yer alan sporcuların yer aldığı
faaliyettir.
7.2 İl Karmaları müsabakaları 7 Bölge il karması ile K.K.T.C, Ankara, İstanbul, İzmir ve
Bursa İl karmalarının katılacağı toplam 12 bölge ve İl karmaları arasında yapılacaktır.
Müsabakalar sonucunda milli takım antrenörleri ve alanında uzman antrenörler tarafından
seçilen sporcuların oluşturacağı bölge karmaları oluşacaktır.
7.3 Bölge karmaları Federasyonun belirleyeceği merkezde
(ulaşım, konaklama, illerin
coğrafi yakınlıkları ve tesis dikkate alınarak) 10-12 il karması katılacaktır.
7.3.1 İl Karmaları ( 16-18) Sporcu (1-2 ) Çalıştırıcı ve 1 İdareciden oluşmaktadır. (İL
karmaları sporcu sayısı ve çalıştırıcı sayısı İl Müdürlüğü tarafından belirlenecektir.)
7.3.2 Bölge karmaları 16 sporcu 2 çalıştırıcı ve 1 idareciden oluşacaktır.
7.4 İl ve Bölge karmalarında yer alacak antrenörlerin antrenörlük belgesine sahip olmaları ve
vizesi yapılmış olmak zorundadır.
8. Katılma Koşulları
8.1 İllerin, Faaliyetlerde yer alabilmesi için belirlenen yaş grupları sporcularında oluşan ait
olduğu sezonun okul veya kulüp lisansı olmak zorundadır.
8.2 İl Müdürlükleri Federasyonun belirleyeceği takvim doğrultusundan müsabakalar katılıp
katılmayacağını son bildirim tarihinden önce Federasyona bildirmelidir.
9. Müracaatların Reddi
Katılma koşullarında herhangi bir eksik olması veya zamanında yerine getirilmemesi
durumunda katılma müracaatı Federasyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.
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BÖLÜM – II TAKVİM VE PROGRAM
10. Takvim
10.1. Faaliyetlerin takvimi prensip olarak aşağıdaki şekildedir.
10.1.1 Katılımın belirlenmesi
( 2 Nisan 2012)
10.1.2 Bölge Merkezlerinin Belirlenmesi (10 Nisan 2012)
10.1.3Bölge Müsabakaların yapılması
(19-22 Haziran 2012)
10.1.4 Türkiye şampiyonası
(07-13 Temmuz 2012)
10.2. Ana hatları ile ifade edilen takvim, sezon içinde beklenmedik gelişmeler ve milli takım
programlarına göre yeniden revize edilebilir.
BÖLÜM – III STATÜ
11. İl Karmaları Statüsü
11.1 Müsabakalara (Kız-Erkek) 1998-1999 doğumlular katılacaktır.
11.2 Okul ve kulüp Lisans olan sporcular oynayabileceklerdir. Müsabaka öncesinde lisans ve
kimlik kontrolü yapılacaktır.
11.3 Müsabakalarda görev alacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli 10 kişi olacaktır.
11.4 İl Karmaları Türkiye Birinciliğine illerden müsabakalara katılan takım sayıları belli
olduktan sonra müsabaka sayısı ve statüsü belirlenecektir.
11.5 Müsabakalar Kızlarda ve Erkeklerde 2 nolu topla oynanacaktır
11.6 Oynama şekli;
İl Karmaları Müsabakaları 15' x 3 periyot
 Her maç için 2 takım molası vardır. Bu molalar her periyotta en fazla bir tanesi olmak
üzere üç periyottan istenilen iki periyotta kullanılabilir.
 Saha ve top tercihi maçın başında kura atışı ile belirlenir.
 1 Kez saha değişilir ( 2. DEVREDEN SONRA) Birinci devrenin sonunda 5 dakikalık,
ikinci devrenin sonunda da 5 dakikalık devre arası verilir.
 3. Devre başlangıcında topun hangi takımda olacağı yeniden kura ile belirlenir.
 Sonucu Alınması gereken bir maçta maçın berabere bitmesi halinde direk 7 metre
atışlarına geçilir(5 yedi metre).
PUANLARIN HESAPLANMASI:
Her periyot 1 puandır. Periyotu kazanan takım 1 puan alır. Beraberlik halinde her takım 0,5
puan kazanmış olur. İkinci ve üçüncü periyotlara başlangıçta periyota takımlar 0-0 başlarlar.
Ancak maçın sonucunun belirlenmesinde üç periyotta atılan ve yenen goller hesaba katılarak
sonuç belirlenir. Maçın sonunda kazanan takım 2 puan alırken kaybeden takım 0 puan alır.
Maç berabere bitmişse takımlar 1 er puan alırlar.
İtirazlar
Müsabaka Talimatı Madde 30’a göre yapılacaktır.
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Hükmen Yenilgi
Hükmen yenilgisine karar verilen takımlar; o maç için 0 puan alır ve mevcut puanından 5
puan silinir. Diğer takım ise müsabakayı 10-0 kazanmış sayılır ve 5 puan eklenir. (Bknz:
Müsabaka talimatı Madde 22)
BÖLÜM –IV KADROLAR VE SPORCULAR
12. Takım Kadroları
12.1. İl Karmalarına katılacak takımların resmi karşılaşma kadrosu en fazla on sekiz (18)
sporcudan teşkil edilecektir.
12.1. Takımların Yurtiçi Faaliyetleri karşılaşmaları için sahaya çıkabilecek takım kadroları
aşağıdaki gibidir.
12.1.1 Her takım, en fazla 16 oyuncudan, 2 çalıştırıcıdan oluşur.
12.1.2 Sahaya çıkacak antrenörlerin sezonun vizesi ve antrenör lisansına sahip olmaları
gereklidir.
12.1.3 Müsabakalar başladıktan sonra sakatlanan ve bu sakatlığı doktor raporu ile belgelenen
bir sporcu yerine takım kadrosu müsait olması halinde bir oyuncu değişikliği yapılabilir. Bu
değişim;
a. Sadece bir sporcu ile sınırlıdır.
b. Sakatlık nedeniyle değişimi yapılan sporcu, aynı dönem içinde iyileşse bile tekrar resmi
müsabaka kadrosuna alınamaz.
13. Tescil ve Lisans İşlemleri
13.1. Müsabakalarda yer alacak sporcuların 2011–2012 sezonu lisans vize işlemleri yapılmış
olmalıdır.
13.2.Nüfus cüzdanları fotoğraflı olacaktır.
BÖLÜM – V RESMİ GÖREVLİLER
14. Resmi Görevliler
14.1 Federasyon Temsilcisi, hakemleri, masa görevlileri ve İl Temsilcisi karşılaşmaların resmi
görevlileridir. Karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belirlenmesi ile bunların eğitimi
Merkez Hakem Kurulu yetki ve sorumluluğunda olup, bu konularda Federasyon tarafından
yayınlanmış ilgili talimat ve yönergeler geçerlidir.
15. Resmi Görevlilerin Atanması
15.1. Karşılaşma hakemleri MHK tarafından ve Federasyon Temsilcisi Federasyon tarafından
yapılır.
16. Federasyon Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri
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16.1. Karşılaşmaların yapılacağı ilin idari ve teknik sorumluları (İl Müdürü, İl Temsilcisi ve
diğer ilgililer) ile temasa geçerek bir tanışma ve görev sorumluluğu toplantısı düzenlemek.
16.2. Karşılaşmaların oynanacağı tesisleri gezmek ve Kurallara uygun olmayan hususlar varsa
bunları detayları ile birlikte rapor etmek.
16.3. Turnuvaya katılan takımların sorunları ile ilgilenmek ve imkânlar dâhilinde çözüm
bulmak.
16.4. Karşılaşmalara katılacak takımların sporcu ve çalıştırıcı lisanslarını kontrol etmek.
(Kontroller sonucu vizesi olmayan sporcuların oynamasına, antrenörlerin takım yönetmelerine
ve kulüp yetkilileri tarafından onaylanmış listede ismi olmayan takım mensuplarının sahaya
çıkmasına kesinlikle izin verilmez.)
16.5 Karşılaşmalarda görev alacak hakemlerle toplantı düzenlemek ve bu toplantıda
hakemlerin lisans vizeleri ile kıyafetlerini kontrol etmek. (Lisanları vizesiz ve MHK
tarafından belirlenmiş kıyafete sahip olmayan hakemlere görev verilmez.)
16.7. Faaliyetlerin yönetimi ile ilgili olarak Federasyon tarafından hazırlanmış talimat,
yönerge, statü ve programların uygulanmasını sağlamak.
16.8 Usulüne uygun itirazları kabul etmek, gerekli incelemeyi yapmak ve karara bağlayarak
taraflara bildirmek. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren kararlar,
Federasyonun ilgili birimleriyle istişare etmek kaydıyla, Federasyon Temsilcisine aittir.
16.9 Faaliyetin bitişinden sonra en geç 72 saat içerisinde Temsil RAPORU’ nu Federasyona
göndermek.
17. Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları
17.1. Hakemler, karşılaşmaları uluslararası oyun kurallarına uygun olarak yönetmekle
yükümlüdürler.
17.2. Karşılaşmada kullanılacak bütün ekipmanları kontrol etmek, varsa uygun olmayanları
düzeltilmesini sağlamak hakemlerin sorumluluğundadır.
17.3. Hakemler görevlendirildikleri faaliyetin Teknik Toplantısına katılmak zorundadır.
BÖLÜM –VI KARŞILAŞMALARIN ORGANİZASYONU
18. Karşılaşmalar İçin Geçerli Kurallar
Bu yönergede aksi belirtilmedikçe, maçların yönetimi için Uluslararası Oyun Kurallarında yer
alan kurallar geçerlidir.
19. Teknik Teçhizat
Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, karşılaşmaların oynanacağı salonların
score-board, ses düzeni gibi teknik teçhizatlarını Oyun Kurallarına uygun hale getirmek ve
problemsiz çalışır durumda bulundurmakla yükümlüdür.
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20. Oyun Sahası
20.1. Müsabakalar nizami Hentbol sahasına uygun Spor Salonunda oynanacaktır.
21.Sporcu, Antrenör Kıyafetleri
21.1. Karşılaşmalarda yer alacak her iki takım oyuncuları, Uluslararası Oyun Kurallarına ve
tek tıp formalar giymekle yükümlüdürler.
21.2. Antrenör ve yardımcıları sahaya tek tip kıyafetle ile çıkmak zorundadır.
22. Sağlık Personeli
22.1Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, salonda ilk yardım tedbiri almak ve
sağlık ekibi bulunmasını sağlamak zorundadır.
23 Güvenlik
23.1Müsabakalarda tüm güvenlik tedbirleri Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl
Müdürlüğü tarafından alınacak veya alınması sağlanacaktır.
BÖLÜM – VII SON HÜKÜMLER
24. Yönergede Yer Almayan Hususlar
24.1İlgili yönergelerde yer almayan hususlar ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar
hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Hentbol Federasyonuna aittir.
25. Yürürlük
25.1Bu yönerge Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
26. Yürütme
26.1Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.
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