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2017-2018 SEZONU ERKEKLER SÜPER GENÇLER LİGİ STATÜSÜ 

 Bu organizasyonun amacı; Süper ligde yer alan kulüplerin alt yapısına önem vermelerini sağlamak, 

Hentbolun alt yapısını geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmak, A takımlarında yeterli sayıda oynama 

fırsatı bulamayan sporculara, bu müsabakalarla kendilerini geliştirme imkânı yaratmaktır. Ayrıca Milli 

Takım Antrenörlerimiz Genç Ligi müsabakalarını izleyerek sporcuların son durumlarını değerlendirme 

imkanı bulabilecektir.    

2017-2018 Sezonunda Deplasmanlı Gençler Hentbol Liginde;  

1- 2017-2018 Sezonunda Süper Genç Ligi müsabakaları 2017 – 2018 A takım fikstürüne göre tek 

devreli TURNUVA usulü göre 3 bölümde oynanacaktır.  1. bölüm müsabakaları 18 – 22 Ekim  2017, 2. 

Bölüm müsabakaları 16-20 Mart 2018, 3. Bölüm müsabakaları 11-15 Nisan 2018 tarihleri arasında  

oynanacaktır.   

1 ADIYAMAN BELEDİYESİ S.K.                               8 BURSA NİLÜFER BELEDİYESİ S.K. 

2 AMASYA MERZİFON BELEDİYESİ S.K.               9 ERZURUM AZİZİYE BELEDİYESİ TERMAL S.K. 

3 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BEL. ANKARA S.K.       10 ESKİŞEHİR SELKA ESKİŞEHİR HENTBOL S.K. 

4 ANKARA MYK HENTBOL S.K.                             11 İSTANBUL  BEŞİKTAŞ MOGAZ 

5 ANKARA MALİYE PİYANGO S.K.                        12 İSTANBUL BEYKOZ BELEDİYESİ S.K. 

6 ANTALYASPOR A.Ş.                                            13 İZMİR GÖZTEPE  S.K. 

7 ANTALYA SERİK BELEDİYESPOR KULUBÜ                                                               

2- Süper Gençler Liginde  1998 doğumlu 2 (iki) sporcu ve   1999-2000-2001 doğumlu sporcular yer 

alabileceklerdir.  2018-2019 sezonunda ise 2000-2001 ve 2002 doğumlu sporcular oynayabilecektir.  

3- Süper Gençler Liginden elde edilen puandan, A Takımlarının puan hanelerine; 2017-2018 normal 

sezonuna % 10 puan taşınacaktır. Normal lig sezonu sonunda Gençler Liginden taşınacak puanın, A 

takım puanına eklenmesi ile oluşacak toplam puan A takımının puanı olarak kabul edilecektir.   

4-  Gençler Ligi müsabakaları (2x30) 2 devre halinde oynanacaktır.  Takımlar müsabakalara en az 12 

sporcu ile en fazla 16 Sporcu ile katılmak zorundadırlar. Aksi hallerde takımlar hükmen mağlup 

sayılırlar. Lig boyunca 2 kez hükmen mağlup olan takımların Süper lig takımları bir alt lige düşerler.  

5- Gençler Ligi müsabakaları Federasyonunu resmi top sponsoru  SELECT  marka toplarla  ile 

oynatılacaktır.   

6- Sahaya çıkacak antrenörlerin sezonun vizesi ve sorumlu antrenörün en az 2.kademe antrenörlük 

belgesine sahip olmaları zorunludur.(2017-2018 sezonunda süper ligde yer alan ve baş antrenör 

olarak görev yapan antrenörler süper gençler ligi müsabakalarında sahaya çıkamayacaklardır.)    

7– Süper Gençler Liginde yer alan sporcuların Lisansları İl Müdürlüklerinden çıkarılır; (Kiralık oynayan 

oyuncular lisanslarını orijn kulüplerinde İl müdürlüklerinden çıkarılcaktır.). Takım listesi kulüp 
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tarafından hazırlanarak  lisanlar ile birlikte  en geç 11 Ekim 2017 tarihine kadar Federasyon Sicil Lisans 

bürosundan onaydan  

2. ORGANİZASYON ve SORUMLULUK 

2.1 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. 

2.2 Turnuvayı alan iller, müsabakalarını oynayacakları salonu ve oyun alanını tespit edilen tarihte 

oynanması  için hazır hale getirmek zorundadırlar.  

2.3 Müsabakanın oynanacağı  gün salon denetimi yapılır. Bu denetime THF Temsilcisi, gözlemcisi, 

hakemler ve salon müdürü katılır. 

2.4 Turnuva toplantısı , THF temsilcisinin/gözlemcisi başkanlığında müsabakaların bir gün öncesinde 

 salonda yapılır. Bu toplantıya, bütün takımların  birer temsilci, hakemler, müsabaka güvenlik amiri ve 

saha komiseri katılır. Toplantıların organizasyon sorumluluğu turnuvanın yapıldığı e aittir.  

2.5 Takımların müsabaka isim listesinde yer alacak yöneticisi müsabakadan önce “Müsabaka İsim 

Listesini” imzalamak zorundadır. Yöneticinin olmaması halinde menajer, yoksa antrenör veya 

takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir. 

2.6 2017-2018 sezonunda TV den canlı yayınlanacak müsabakalar; yayıncı kuruluşun önerileri de 

dikkate alınarak canlı yayınlanacak maçların genel programda yer alan gün ve saatleri THF 

tarafından değiştirilebilir. Türkiye Kupasının tüm müsabakalarının canlı yayın hakları THF’ye 

aittir. Müsabaka veya müsabakaları canlı olarak yayınlanmak isteyen TV kurumunun Turnuva 

müsabakalarının başlamasına en az 15 gün kala THF’ye izin hususunda başvuruda bulunması 

gerekmektedir. Müsabakaların THF’nin izni olmadan yayınlanması yasaktır. Müsabakaları izin 

almadan yayınlayan kurum hakkında yasal işlem başlatılır. 

3. TRİBÜN DÜZENLEMESİ 

3.1 Kulüpler, THF ve yetkili merciler tarafından belirlenen emniyet ve güvenlik tedbirlerine uymakla 

yükümlüdürler. 

3.2 Tribünlerdeki merdiven boşlukları, tribün giriş ve çıkış kapı önleri kesinlikle boş bırakılmalıdır. 

3.3 Salonlara 6222 Sayılı Yasa ve bu Yasanın uygulama yönetmeliğine uygun olarak düzenlenen 

e-bilet veya bilet ile girilir. 
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3.4 Salonlara ve tribünlere kapasitelerinin üzerinde seyirci alınması yasaktır. 

3.5 Protokol tribününde misafir takım yöneticilerine, protokol tribününü düzenlemeye yetkili olan 

ilgili kuruma önceden bildirmek kaydı ile en az 5 kişilik yer ayrılır. 

3.6 Müsabakada görevli THF Temsilcileri, protokol tribününde müsabakayı rahat bir konumda 

izleyebilmeleri ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha içine inebilecekleri bir yer 

ayrılması zorunludur. 

4. GÜVENLİK 

4.1 Turnuvayı düzenleyecek olan il ,takımların ve seyircilerin güvenliğini sağlamak zorundadır. 

4.2 Müsabakalarda THF Başkanı, Başkan Vekilleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Sekreter, Kurul 

Başkanları ve Üyeleri, talep etmeleri durumunda protokol tribününde yer ayrılması zorunludur. 

4.3 Takımların siyah bant takma veya siyah forma ile müsabakaya çıkmaları, saygı duruşunda 

bulunmaları THF’nin iznine tabidir. 

4.4 Kulüpler müsabaka öncesi sahaya ancak THF’ nin izin verdiği pankartlarla çıkabilirler. 

Pankartların sosyal ve toplumsal mesaj içermesi şarttır. Kurum ve kuruluşların pankart 

taleplerini kulüplere yapmaları, kulüplerin de THF’ ye müracaat ederek onay almaları 

gerekmektedir. Pankartların boyu 10 metre eni ise 1 metre olmalıdır. Pankart talepleri 

müsabakadan en az 1 gün önce yapılması durumunda değerlendirilecektir. Pankart izni verilen 

müsabakalarda pankartın THF Temsilcisi / Gözlemcisi tarafından görülmesi sağlanmalıdır. 

Kulüpler yukarıda sayılanlar dışında THF’nin uygun göreceği pankartlarla müsabakaya çıkmak 

zorundadırlar.  

4.5 Müsabakalarda spor ahlakına aykırı, tahrik edici, aşağılayıcı, dil, din, mezhep, ırk, cinsiyet, 

etnik ve siyasi ayrımcılığa yönelik söz sarf edilemez, ayrıca müsabaka alanına veya yakın 

çevresine bu mahiyette afiş veya pankartlar asılamaz. 

4.6 Müsabakalardan önce yapılacak olan her türlü gösteri ve törenler THF’ nin iznine tabidir. THF 

tarafından izin verilen gösteri ve törenlerin saha içerisinde müsabakanın başlamasına 30 

dakika kala ve saha dışında müsabakanın başlamasına 10 dakika kala bitirilmesi ve sahanın 

müsabakaya hazır hale getirilmesi zorunludur. 

4.7 Reklam amaçlı olarak salon zemin dışında bulunan maskotların müsabaka öncesinde ve devre 



THF 2017-2018 sezonu Erkekler Süper Gençler Ligi Statü 

 

arasında müsabaka başlamadan 5 dakika önce sahayı terk etmeleri zorunludur. 

4.8 Kulüpler sezonun başlamasından 2 hafta öncesine kadar, disiplin uygulamalarına esas teşkil 

etmek üzere, müsabakalarını oynayacakları salonları Federasyon tarafından istenilen matbu 

Salon bilgilendirme formunu THF' ye göndermek zorundadırlar. 

4.9 Salonlarda, her türlü silah, kesici veya delici alet veya sis bombası, ses bombası, maytap gibi 

patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı maddeler ile taş, metal gibi fırlatılabilecek veya yaralayıcı 

nitelikte sert cisim veya tehlike arz edebilecek veya müsabaka düzenini bozabilecek diğer 

maddeler, vuvuzela, davul veya onun meydana getirdiği desibel seviyesine yakın bir seviyeye 

ulaşabilecek diğer nesneler ile çevreyi kirletecek nitelikte rulo, lazer pointer ve benzeri cisimler 

bulundurulamaz, satılamaz ve atılamaz. 

4.10 Ev sahibi olan il , seyircilerin salona alınmaya başlamasından, salonu terk etmelerine kadar 

geçen sürede emniyet, ambulans ve sağlık görevlilerini bulundurmak zorundadırlar. 

5.SAHA OLAYLARI VE ANONS ;  
Müsabakanın oynatabilmesi için Hakemler ve Gözlemci her türlü tedbiri alır. 

 

Müsabakalarda olabilecek aykırı davranışlar ve ağır aykırı davranışlar da aşağıdaki yaptırımlar 

uygulanır.  

 

5.1.AYKIRI DAVRANIŞLAR 

Müsabakalarda seyirci genel teamül ve ahlaka aykırı davranışlar,  

 

a)Sahaya zararsız madde atma (Su, Kağıt rulo, Konfeti vb.) 

b)Trübünde yüksek ses çıkaran patlayıcı madde patlatmak, 

c)Bireysel yapılan Küfürlü tezahurat, vb davranışlar, söz konusu ise, 

 

Hakemler ve Gözlemcinin ortak kararı ile 1.  uyarı anonsu ile ikaz edilerek gerekli önlemlerin alınması 

sağlanır. 

 

Hakem ve gözlemci istekleri doğrultusunda, genel teamül ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunan kiş 

veya kişiler mutlaka salon dışına çıkarılır. 

 

 

5.2.AĞIR AYKIRI DAVRANIŞLAR 

Aykırı Davranış veya aynı tutum devam ederse yada genel teamül ve ahlaka aykırı olarak, 

a)Sahaya girme,  

b)Tribünde veya sahaya girerek fiziki müdahale-saldırı-kavga, 

c)Sahaya yüksek ses çıkaran patlayıcı yanıcı yaralayıcı madde, şişe, kutu, çakmak, metal para gibi sert 

maddeler atılması ve burada yazmayan ancak benzer  fair play dışı davranışlar, 
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d)Toplu olarak yapılan uzun süreli küfürlü tezahurat, vb davranışlar, söz konusu ise  Hakem ve 

Gözlemci ortak kararı ile müsabaka durdurulur ve  soyunma odalarına giderek 2. uyarı anons 

yaptırılır. 

 

Hakem ve gözlemci istekleri doğrultusunda, genel teamül ve ahlaka aykırı eylemlerde bulunan kişi 

veya kişiler mutlaka salon dışına çıkarılır. 

 

Ancak, genel teamül ve ahlaka aykırı tezahüratların, davranışların veya eylemlerin tüm seyirciler 

tarafından yapılması yada  doğrudan Hakem- Gözlemci veya Sporculara fiili saldırı olması 

durumlarında salon görevlileri dışında salon tamamen boşaltılarak müsabakaya devam edilir.  

 

Bu önlemlerin alınması saha komiseri ve emniyet güçlerinden talep edilir.  

Önlemlerin alınamaması, engellenmesi veya müsabakaya devam ettirme imkânı 

bulunmaması halinde Hakemler ve Gözlemcinin ortak kararı ile müsabaka tatil edilir.  

 

Gerekli önlemler sağlanılmış ise müsabaka hakemleri oyun alanına gelir ve müsabakayı kaldığı 

dakikadan devam ettirir.  

 

2. Anonsa sebebiyet veren Spor Kulübüne;  

500,00 TL(Beşyüz)TL para cezası verilir. 

 

Müsabaka tekrar başladıktan sonra genel teamül ve ahlaka aykırı benzer olaylar tezahürat veya fiili 

davranışlara devam edilir ise 3. Anons ile müsabaka, hakem ve gözlemci tarafından tatil edilir.  

 

3. Anonsa veya oyunun tatil edilmesine sebebiyet veren Spor Kulübüne;  

750,00 TL(Yediyüzelli)TL para cezası verilir. 

 

Müsabakada yapılan uyarı anonsu aykırı davranışlar ve ağır aykırı davranışlar için ayrı ayrı 

değerlendirilmez. Yapılan uyarı her iki durum içinde geçerlidir. 

• Hakemler ve Gözlemci ağır aykırı davranışlar da gerekli gördükleri takdirde yukarıdaki uyarı anonsu  

sıralamasını yapmadan gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir veya müsabakayı tatil edebilir. 

• Uyarılar salonda anons sistemi varsa anons ile, yoksa veya çalışmıyorsa ilgili takım sorumlularına 

sözlü olarak bildirilir. 

 

Müsabakanın tatil edilmesi durumlarında ve anında Türkiye Hentbol Federasyonuna, Merkez Hakem 

Kuruluna, bilgi verilmelidir. 

 

(Uluslararası ve Türkiye Hentbol Federasyonu Hentbol Oyun Kuralları 17: 12 Madde) 


