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BÖLÜM – I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNETİM  
 
1. Amaç  
Birinci ligde yer alan kulüplerin alt yapısına önem vermesini sağlamak, Hentbolun alt yapısını 
geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmaktır. Ayrıca milli takım antrenörleri tarafından 
müsabakaları izlenmesini sağlayarak son durumlarını değerlendirme imkânı bulabilecektir. 
 
2. Kapsam  
2.1. 2018-2019 sezonunda Birinci lig takımlarından oluşturan Yıldız takımları arasında tek 
devreli lig usulüne göre 3 grup ve bölümde müsabakalar oynanacaktır. 
 
2.2 Müsabakalarda 
 Kadın - Erkeklerde 2002-2003-2004 ve 2005  doğumlu sporcu oynatabileceklerdir. (Geçici 
transfer olarak oynayan sporcular kendi orjin kulüplerinde oynayabilirler.)  
2.3 Yıldızlar Liginde müsabakaları sonucunda toplanan puanların %10 oranı puan, A 
Takımların 2018-2019 normal lig sezonu puanına eklenecektir. 
2.4. Bu karşılaşmaların organizasyonu, meydana gelecek her türlü itirazların karara 
bağlanması ile takım ve takım mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu 
yönerge hükümleri uygulanır.    
 
 
3. Yetki ve Sorumluluklar  
Faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve prensiplerin 
belirlenmesi, Türkiye Hentbol Federasyonu’na aittir.  
 
4. Faaliyetlerin Yönetimi  
41. Yıldızlar Ligi açıklanan faaliyet programında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış 
program dahilinde ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak federasyon tarafından 
yürütülür.  
4.2. Yıldızlar Ligi müsabakalarında meydana gelen idari konularda; bu yönergede tarif 
edilmediği veya aksi belirtilmediği takdirde Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından 
yayınlanmış Talimat ve Yönergeler geçerlidir.  
4.3. Gerekli görülen hallerde, Federasyon tarafından, organizasyonun denetimi idari ve 
sorunların çözümü için temsilci atamalarında değişiklik yapabilir. 
 
5. Mali İşler 
5.1 Yıldızlar Ligi’ne katılacak olan takımların sadece Ulaşım Gideri karşılanacaktır.  
5.2 Yıldızlar Ligi’ne en fazla toplam 19 kişilik kafile listesinin ödemesi yapılacaktır. 
5.3 Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından hazırlanmış matbu takım bordrosunun 
doldurulup imzalanmış olması gerekmektedir.  
5.4 Faaliyetlerde görevlendirilmiş personelin ücret ödemeleri, Federasyon tarafından yapılır. 
5.5 Takımlara ödeme yapılabilmesi için Takımın statü ve programda belirtildiği şekilde tüm 
müsabakalara katılmış olması, herhangi bir nedenle organizasyonu terk etmemesi veya 
yetkili merciler tarafından diskalifiye edilmiş olmaması gereklidir. Diskalifiye edilen sporcu, 
antrenör, antrenör yardımcısı (kurallar gereği hariç), yönetici veya herhangi bir takım üyesine 
ulaşım gideri ödemesi yapılmaz.  
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6.6 Hakem, Masa Görevlileri ve Federasyon Temsilcisi;  
6.6.1 Faaliyetlerde görevli hakem ve federasyon temsilcilerinin yol giderleri ve müsabaka 
tazminatları organizasyonu gerçekleştirecek Federasyon tarafından yapılır. 
6.7 Tüm ödemeler, organizasyon sonrası merkezden ve kişi veya kurumların beyan ettikleri 
banka hesaplarına yatırılarak yapılır. 
 
FAALİYETİN YER ALMA KOŞULLARI 
 
7. Katılma Koşulları  
7.1 2018-2019 sezonunda 1. Lig’de yer almak zorundadır.  
 
 
7.2 Katılamayan Takımlar  
Yıldızlar liginde takımlar en az 10 en fazla 16 sporcu ile sahaya çıkmak zorundadır. Aksi 
durumlarda takımlar hükmen kaybetmiş sayılır ve iki kez hükmen kaybetmiş olan takımın A 
takımı bir alt lige düşürülür. 
 
BÖLÜM – II TAKVİM VE PROGRAM 
 
8. Takvim  
8.1. Faaliyetlerin takvimi prensip olarak aşağıdaki şekildedir.  
 

 KADINLAR ERKEKLER 

1.Bölüm 14 – 18 Kasım 2018       27- 29 Ekim 2018 

2.Bölüm 31 Ocak – 03 Şubat 2019      17 – 20 Ocak 2019 

3.Bölüm 21 – 24 Şubat 2019    07-10 Mart 2019 

 
8.2. Ana hatları ile ifade edilen takvim, sezon içinde beklenmedik gelişmeler ve milli takım 
programlarına göre yeniden revize edilebilir. 
 
BÖLÜM –III KADROLAR VE SPORCULAR 
9. Takım Kadroları  
9.1. Katılacak takımların resmi karşılaşma kadrosu en fazla on sekiz (18) sporcudan teşkil 
edilecektir.   
9.1.1. Takımların yurtiçi faaliyetleri karşılaşmaları için sahaya çıkabilecek takım kadroları 
aşağıdaki gibidir.  
9.1.2. Her takım, en fazla 16 oyuncudan, 3 çalıştırıcıdan oluşur.  
9.1.3. Sahaya çıkacak antrenörlerin sezonun vizesi ve en az 2. kademe antrenörlük belgesi 
ayrıca yardımcı antrenörler ise antrenör lisansına sahip olmaları gereklidir. 1. ligde A 
Takımdan sorumlu antrenörler Yıldızlar Liginde görev yapamaz. 
9.1.4. 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 iki sporcu ile sınırlıdır.  
b. Sakatlık nedeniyle değişimi yapılan sporcu, aynı grup müsabakalarında iyileşse bile 
müsabaka kadrosuna alınamaz. 
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10. Tescil ve Lisans İşlemleri  
10.1. Müsabakalarda yer alacak sporcuların 2018–2019 sezonu lisans vize işlemleri yapılmış 
olmalıdır.  
10.2. Yıldızlar Liginde oynayacak olan sporcular lisanslarını İl Müdürlüklerinden çıkartacak 
olup, Sporcu listelerini federasyona onaylatmak zorundadır. 
 
BÖLÜM – IV RESMİ GÖREVLİLER 
 
11. Resmi Görevliler  
11.1 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. 
 
12. Resmi Görevlilerin Atanması 
12.1. Karşılaşma hakemleri ve gözlemcileri MHK tarafından ve Federasyon Temsilcisi 
Federasyon tarafından yapılır. 
 
13. Federasyon Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri  
13.1. Karşılaşmaların yapılacağı ilin idari ve teknik sorumluları (İl Müdürü, İl Temsilcisi ve 
diğer ilgililer) ile temasa geçerek bir tanışma ve görev sorumluluğu toplantısı düzenlemek.  
13.2. Karşılaşmaların oynanacağı tesisleri gezmek ve Kurallara uygun olmayan hususlar varsa 
bunları detayları ile birlikte rapor etmek.  
13.3. Turnuvaya katılan takımların sorunları ile ilgilenmek ve imkânlar dâhilinde çözüm 
bulmak.  
13.4. 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.)  
13.5 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.)  
13.6. Faaliyetlerin yönetimi ile ilgili olarak Federasyon tarafından hazırlanmış talimat, 
yönerge, statü ve programların uygulanmasını sağlamak.  
13.7 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.  
13.8 Faaliyetin bitişinden sonra en geç 72 saat içerisinde Temsil RAPORU’ nu Federasyona 
göndermek. 
 
14. Hakemlerin Görev ve Sorumlulukları 
14.1. Hakemler, karşılaşmaları uluslararası oyun kurallarına uygun olarak yönetmekle 
yükümlüdürler.   
14.2. Karşılaşmada kullanılacak bütün ekipmanları kontrol etmek, varsa uygun olmayanları 
düzeltilmesini sağlamak hakemlerin sorumluluğundadır.  
14.3. Hakemler görevlendirildikleri faaliyetin Teknik Toplantısına katılmak zorundadır. 
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BÖLÜM –V KARŞILAŞMALARIN ORGANİZASYONU 
 
15. Karşılaşmalar İçin Geçerli Kurallar  
Bu yönergede aksi belirtilmedikçe, maçların yönetimi için Uluslararası Oyun Kurallarında yer 
alan kurallar geçerlidir.  
 
16. Teknik Teçhizat  
16.1.Organizasyon sorumluluğunu üstlenen İl Müdürlüğü, karşılaşmaların oynanacağı 
salonların ses düzeni, ısınma ve ışık ile score-board işleyişinden yükümlüdür.  
 
16.2.Salonlarda, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında sağlık, Ambulans, güvenlik, 
tribün düzenlemesi, organizasyon, şiddet ve düzensizliğin önlenmesi ile ilgili tüm 
düzenlemeleri yapma görevi Turnuvayı düzenleyen il ve/veya kabul eden ev sahibi kulübe 
aittir. 
 
17. Oyun Sahası  
17.1. Zemin parke veya teraflex, ölçüleri ise 40x20 metre olacaktır.  
 
17.2 Sporcu, Antrenör Kıyafetleri  
17.3. Karşılaşmalarda yer alacak her iki takım oyuncuları, Uluslararası Oyun Kurallarına ve tek 
tıp formalar giymekle yükümlüdürler. 
17.4. Antrenör ve yardımcıları sahaya Uluslararası Oyun Kurallarına uygun kıyafetle ile 
çıkmak zorundadır.  
 
18. Sağlık Personeli  
18.1 Organizasyon sorumluluğunu üstlenen il ve/veya kabul eden ev sahibi kulüp, salonda 
ilk yardım tedbiri almak,sağlık ekibi ve ambulans bulundurmak zorundadır. 
 
19 Güvenlik  
19.1 Müsabakalarda tüm güvenlik tedbirleri Organizasyon sorumluluğunu üstlenen il 
Müdürlüğü ve/veya kabul eden ev sahibi kulüp tarafından alınacak veya alınması 
sağlanacaktır. 
 
BÖLÜM – VI SON HÜKÜMLER  
 
20. Yönergede Yer Almayan Hususlar  
20.1 İlgili yönergelerde yer almayan hususlar ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar 
hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Hentbol Federasyonuna aittir. 
 
21. Yürürlük  
21.1 Bu yönerge Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip 
tarihten itibaren yürürlüğe girer. 
 
22. Yürütme  
22.1 Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.  
 


