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1. Minik Kız -Erkek Türkiye Şampiyonası müsabakaları 01-05 Temmuz 2022 tarihlerinde Antalya ili 
Alanya ilçesinde yapılacaktır. Teknik Toplantı ve Kura Çekimi 30 Haziran 2022 Perşembe Saat 
18.00’ de ilgili yarışma merkezinde yapılacaktır.   

  
2. Müsabakalara 2009-2010-2011-2012-2013 doğumlu sporcular katılabileceklerdir.  

 
3. Müsabakalar Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu ve 75.Yıl Spor Salonunda oynanacaktır. Takım 

sayılarının fazla olması durumunda tertip komitesinin uygun gördüğü sayıda ve aynı statüde 
guruplar maçlarını çim sahada oynayacaktır. 
 

4. Takımlar müsabakaya en az 12 en fazla 16 sporcu ile katılabilirler. 12 Sporcudan az oyuncuyla 
müsabakaya çıkan takım hükmen yenilmiş sayılır. 
 

5. Müsabakalar Türkiye Hentbol Federasyonu resmi 1 nolu topu ile oynanacaktır.    
 

6. Müsabakalar 2 x 15 = 30 Dakika oynanır. Devre arası 5 dakikadır. 
 

7. Her takımın toplam 3 mola hakkı bulunur. Bir devre de en fazla 2 mola kullanılabilir. 
Karşılaşmanın son 5 dakikasında 1 mola hakkı vardır. 
 

8. Kazanan takım 2 (iki) puan alır. Beraberlik durumunda takımlar 1 (bir) puan alınır.  
Sonucu alınması gereken maçlarda beraberlik olursa direkt 7 metre atışlarına geçilir. 
 

9. Takımlara yol ücreti ve harcırah ödenmeyecektir. Şampiyonaya sporcu antrenör ve idareciler 
kendi imkânları ile ve/veya bağlı bulundukları il müdürlükleri bütçe imkanları ile katılabilirler 
 

10. Takımlar; lisanlar, nüfus cüzdanlarını ( resim şartı aranmaz ) ve takım listelerini teknik 
toplantıda gözlemcilere teslim etmek zorundadır.16 oyuncudan fazla oyucu ile gelen takımlar 
tüm takım listesini teknik toplantıda gözlemciye verirken, her maç öncesi takım  
listesi yenileyebilecektir. 
 

11. Fikstür çekimi yapılırken ilk önce ve yalnızca aynı İlin Takımları farklı gruplara yerleştirilir.  
 

12. Takımlardan Covid testi veya Aşı kartı istenmeyecektir. 

 

13. Müsabakalara A Kartlı antrenörler çıkamaz. Sahada 1 Antrenör 1 Yardımcı antrenör ve  
       1 Masör yer alabilir. Antrenörlerde o sezonun vizesi yapılmış şartı aranacaktır. 
 
14. Kendi ilinde dereceye giremeyen diğer kulüplerden, en fazla 2 oyuncu Türkiye Şampiyonasında 

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.  
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15. Müsabakalar sonunda dereceye giren ilk dört takımın oyuncularına madalya verilirken ilk üç 

takıma kupa dördüncü takıma plaket verilecektir. 
 

16. Şampiyonaya katılan takımlar, konaklama, beslenme ve turnuva alanına ulaşım giderlerini 

kendileri karşılarlar.  

17. Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında 
       Geçmeyen Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptir. 
 

THF TEKNİK KURUL 


