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2021-2022 SEZONU DEPLASMANLI HENTBOL LİGLERİ MÜSABAKALARI  

COVID-19 SALGINI İÇİN UYGULAMA TALİMATI 

BÖLÜM-1 

MÜSABAKADA GÖREVLİ KİŞİLER (SPORCU İDARECİ, HAKEM, GÖZLEMCİ, SAHA 

GÖREVLİLERİ VB) 

1. Müsabakada görev alan Sporcu, Antrenör, idareci, hakemler, gözlemci, saha komiseri, pas-

pas görevlisi, saha doktoru, güvenlik görevlisi, polis vb. kişiler;  

a.  Aşı Kartlarında 2 Tam Doz Aşılı (COVID-19 AŞISI TAMAMLANMIŞTIR) 

yazısı/belgesini Müsabaka öncesi Teknik Toplantıda müsabaka Gözlemcisine ibraz 

etmek zorundadır. 

b. Teknik ekip, sporcu ve personelden hiç aşısı olmayan ve 2 tam doz aşısını 

tamamlamamış kişiler müsabakadan en fazla 48 saatte yapılmış pcr negatıf test 

raporu veya Türkiye sistemine entegre olmamış aşıların (jhonson & jhonson vb) 

Müsabaka öncesi Teknik Toplantıda müsabaka Gözlemcisine ibraz etmek 

zorundadır. 

c. 2. Aşısını olmuş ve son 3 ay içerisinde hastalık geçiren kişiler durumu kanıtlar 

belgelerini ibraz etmeleri koşulu ile pcr test yaptırmak zorunda değillerdir. 

d. Müsabakada görev alan hakemler, gözlemci, saha komiseri, pas-pas görevlisi, saha 

doktoru, güvenlik görevlisi, polis maskeye ek olarak isterlerse yüz siperliği ile 

görev yapabilirler. 

2. Talimata uyulmaması durumunda ilgili personel (müsabaka gözlemci ve hakemleri) 

sorumlular hakkında durumu tutanakla federasyona bildirir. Gerekli görülen durumlarda 

konu ceza kuruluna sevk edilir. 

 

UYGULAMA KOŞULLARI; 

a. Salon içerisinde bulunan tüm kişiler maske takmak zorundadırlar. 

b. Tribünlere Tam Kapasiteli şekilde seyirci alınabilir. 

 

3. Üstteki şartlara uygun olarak tribüne girecek kişiler ve müsabaka salonuna girecek 

müsabaka görevlileri (seyirciler, hakemler, gözlemci, saha komiseri, pas-pas görevlisi, 

saha doktoru, güvenlik görevlisi, polis) müsabaka müdürünün sorumluluğu altında sosyal 

mesafelerini koruyarak maske ile salona alınması gerekmektedir. 

4.  Salonların girişinde yeteri kadar dezenfektan ve yedek maske salonlarda 

bulundurulmalıdır. 

5. Hakem - Gözlemci ve Takımlara kişi başına dört (4) metrekare düşecek şekilde soyunma 

odaları tahsis edilmelidir. 

6. Salonlar müsabakadan en az 60 dakika önce boşaltılmış temizliği yapılmış olarak hazır 

bulundurulmalıdır. 

7. Salonlara takımlar en fazla 14 adet topla gelmelidir. Ev sahibi takımın organizasyonuyla 

toplar salona girişte dezenfektan ile temizlenmeli aynı şekilde müsabaka topları müsabaka 

öncesi ve devre arasında tekrar dezenfekte edilmelidir. 

8. Oyun sahasına girişte, yedek banklarında, hakem masasında dezenfektan 

bulundurulmalıdır. 

 



BÖLÜM-2 

1. TEKNİK TOPLANTI 

a. Müsabaka Teknik Toplantısına Hakem-Gözlemci, sahaya çıkacak takım görevlileri 

(birer kişi) katılacaktır. Toplantı mümkün olduğunca kısa tutulacaktır.  

b. Takım listelerinin müsabaka raporuna işlenmesi, online kayıtlar sahadaki hakem 

masasında yapılacak ve müsabaka raporu müsabaka öncesi ve sonrasında sahadaki 

hakem masasında hazırlanacaktır. 

c. Takımların Covid-19 Negatif Test Sonuçları Gözlemci tarafından teslim alınacak ve 

müsabaka raporu ile birlikte THF ye ulaştırılacaktır.  2. Tam Aşısını olmuş ve son 3 ay 

içerisinde hastalık geçirdiğini gösteren aşı kartları ise Gözlemci tarafından kontrol 

edilecektir.  

d. Toplantı esnasında ve tesis içerisinde mutlaka maske takılacaktır. 

 

2. MASA HAKEMLERİ 

Masa görevlileri kıyafetlerini giymiş olarak salona gelecekler ve soyunma odasına gitmeksizin 

doğrudan görevli masasına yerleşeceklerdir. Görevleri ile ilgili tüm işlemleri buradan 

yapacaklardır. 

Görev süresince maske takacaklardır, isterlerse yüz siperliği ile de görev yapabilirler. 

3. MÜSABAKADA GÖREV ALACAK PERSONELİN GÖREV YERLERİ 

Müsabakalarda görev yapan personeller Gözlemcinin uygun gördüğü ve ayrı bölgelerde maske 

takarak en az sayıda personel temini ile yer alıp görev yapacaklardır. 

 

BÖLÜM-3 

DİĞER KONULAR 

1. Takımlarımız hafta sonu – hafta içi müsabakası için yaptırdıkları PCR test sonuçlarını takip 

eden hafta içi – hafta sonu müsabakasında (7 gün içerisinde hafta sonu veya hafta içi 

müsabakası) ibraz ederek oynayabilirler. 

2. Test sonucu ve aşı kartı ibraz edilemeyen ve testi pozitif çıkanlar müsabaka da yer 

alamazlar. 

3. Takımlar kadrolarındaki sporculardan altı  (6) ve daha fazla kişinin Covid-19 testinin 

pozitif çıkması nedeniyle müsabakanın ertelenmesini belgelendirirse müsabaka ileri bir 

tarihe ertelenir. ERTELEME TARİHİNDEKİ KARŞILAŞMA BENZER SAĞLIK 

NEDENLERİYLE BİR DAHA ERTELENEMEZ. 
4. Deplasmanlı liglerde kulüplerimiz tarafından yapılacak Covid-19 pozitif testlerinin 

sonuçları müsabaka tarihinden en geç 2 gün önce mesai bitimine kadar federasyonumuza 

bildirilmesi gerekmektedir. Ev sahibi takımın test sonuçlarını belirtilen zaman aralığında 

federasyonumuza iletmediği ve covid-19 nedeniyle müsabakanın oynanmaması 

durumunda deplasman takımının yaptığı konaklama + ulaşım masrafı ev sahibi takım 

tarafından karşılanacaktır. *(Belgelendirmek ve yapılmış olmak koşuluyla 

‘’Konaklama tam pansiyon 1 gün+ Ulaşım’’ bedeli) 



5. Covid-19 nedeniyle müsabakası ertelenen kulüpler oynayacağı ilk resmi müsabaka öncesi 

karşılaşmada yer alacak tüm takım ve teknik kadronun PCR test negatif sonuçlarını ibraz 

etmek zorundadır.  

 

BÖLÜM-4 

Bölüm-1 ve Bölüm-2 de yer alan konuların temini ve organizasyonundan ev sahibi takım 

sorumludur. 

BÖLÜM-5 

1. Türkiye Hentbol Federasyonu Covid-19 salgınında oluşabilecek değişme ve gelişmelerde 

bu talimat maddelerinde değişiklik veya güncelleme yapabilir. 

2. Bu talimatta yer verilmeyen konularda Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu 

kararları geçerlidir. 


