2014-2015 SEZONU
KÜÇÜK ERKEKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TALİMATI
1) a) Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 10-15 Haziran 2015 tarihleri arasında
KARABÜK’ de yapılacaktır. TEKNİK TOPLANTI ve KUR’A ÇEKİMİ 09 Haziran 2015 Salı
Günü Saat 18:00’de ilgili yarışma merkezinde yapılacaktır.
b) Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 2013-2014 sezonunda dereceye
giren sekiz (8) ilin takımı ve 2014-2015 sezonunda 4 grup merkezinde yapılan Yarı Final müsabakaları
sonucunda Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 8 takım olmak üzere toplam 16 takımla
yapılacaktır. Müsabakalar 4 grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır. 2013-2014 sezonunda ilk
dört(4) sırayı alan illerin takımları 1.ci Torbada, 2013-2014 sezonunun da 5-8 sırayı alan illerin
takımları 2. Torbada, Yarı Final müsabakalarında gruplarında 1.ci sırayı alan takımlar 3.cü Torbada,
2.ci sırayı alan takımlar 4.cü Torbada yer alacaklardır. Aynı ilin takımları aynı grupta yer almayacaktır.
Kura çekimi ile takımların grupları belirlenecektir. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar için A1-C2,
B1-D2, A2-C1, B2-D1 şeklinde Çeyrek Final müsabakaları oynayacak olup gruplarında 3 ve 4 sırayı
alan takımlar Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonasından elenecektir.
2) Müsabakalara 2000 ve daha küçük doğumlular katılacaktır. Federasyon Temsilcileri / Gözlemcileri
Lisans Kontrollerini Teknik Toplantıda ve gerekirse müsabaka esnasında yapabilecekleridir.
3) )Federasyon Temsilcileri Federasyon tarafından belirlenecek olup Müsabaka Talimatında
Geçmeyen Konular Hakkında Karar Verme Yetkisine Sahiptirler.
4)Müsabakalarda görev alacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli 10 kişi olacaktır.
5) Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak
takımların illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım
listeleri şarttır.
6) Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Final Müsabakalarına katılan takımların kadrolarında
kendi ilinde dereceye giremeyen (Grup ve Yarı Final müsabakalarına katılmayan) diğer
kulüplerden, en fazla 2 oyuncu Final Müsabakalarında 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. (İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Kulüpleri bu haktan
yararlanamazlar)
7) Küçük Erkekler Türkiye Şampiyonası Fianl müsabakalarında turnuvayı tamamlayan takımlara
Federasyon tarafından yol ücreti ödenecektir.
8) Sahaya çıkacak antrenör ve yardımcılarının Federasyondan alınmış ve o sezonun vizesi yapılmış
antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir.
9) AÇIKLAMA
Müsabaka Kadroları 16 Sporcu, 1Antrenör ve 1 antrenör yardımcısı, 1 Masör sahada yer
alabilecektir.


Yönetim Kurulunun Kararı İle Ulaşım Giderleri (Gidiş-Dönüş)
ödenecektir. ( 16 Sporcu + 1 Antrenör + 1 İdareci = 18Kişi )



Federasyon temsilcisi/ gözlemcisi teknik toplantıda kulüplerin kaç kişiden oluştuğunu
belirleyecek, dosyasındaki tutanaklara yazarak imzalayacaktır. Ayrıca kulüplerimizin banka
adı ve banka hesap numaralarını belirten yazıları dosyaya koyacaklardır.



Ev sahibi kulüplere ödeme yapılmayacaktır.

Kulüplere merkezden



Turnuva boyunca teknik toplantıda temsilci tarafından forma numaralarıyla onaylanan 18
kişilik listedeki sporcular oynatılacaktır. Verilen 18 kişilik sporcu listeleri dışında sporcu
oynatılmayacaktır. Turnuva boyunca sporcuların forma numaraları değişmeyecektir.

10) Müsabakalar Grup, Yarı Final ve Final müsabakalarında 25’er dakikalık 2 devre şeklinde
oynatılacaktır.
11) Müsabakalar hentbol federasyonunca belirlenen 2 nolu toplarla oynanacaktır.
12) Federasyon Temsilcileri Teknik toplantıdan sonra oluşan fikstürlerini ve müsabaka bitiminde
sonuçları en geç 2 saat içerisinde 0312 439 85 85 faksa bildireceklerdir. Dosya ise çok acele hentbol
federasyonuna posta ile gönderilecektir.

TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

