
  

 

 

ULUSLARASI ALANYA PLAJ HENTBOLU TURNUVASI ŞARTNAMESİ 

 

1. Müsabakalar Alanya Belediyesi arkasında yer alan Galip Dere Plajı’nda oynanacaktır. 

2. Turnuva Büyükler ve Gençler kategorilerinde ve kadın ile erkek olarak oynanacaktır. Gençler 

kategorisine 2004 ve daha sonra doğan oyuncular katılabilir. Takımlar turnuvaya karma takımla 

katılamazlar. Kategoriler şu şekildedir: 

a. Büyük Erkekler: Yaş sınırlaması yoktur 

b. Büyük Kadınlar: Yaş sınırlaması yoktur 

c. Genç Erkekler: 2004 ve daha sonrası doğumlular 

d. Genç Kadınlar: 2004 ve daha sonrası doğumlular 

3. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar 10 Haziran 2022 Cuma günü, saat 17.00’a kadar Türkiye 

Hentbol Federasyonu ya da THF Plaj Hentbolu Kurulu’na (Burak Tezcan, burak.tezcan@thf.org.tr) 

e-posta ile başvurabilirler. 

4. Turnuvaya katılan takımlar federe bir spor kulübü olabileceği gibi sadece bu turnuva için bir araya 

gelmiş bir takım da olabilir. Turnuva süresince sporcular başka takımların kadrolarında sahaya 

çıkamazlar. İhlal durumunda sporcu turnuvadan diskalifiye edilir. 

5. Takım isimleri ve her türlü görsel öge için spor ahlak kuralları içerisinde davranılması esastır. 

6. Takımlar en fazla 12 sporcu, 2 antrenör ve 2 idareciden oluşan sporcu listelerini başvuruları ile 

birlikte yazılı olarak sunmak durumundadır. Listede yer alan tüm kişilerin doğum tarihi (gün/ay/yıl 

olarak) bilgilerinin olması şarttır. Katılan takımların kadrolarında yabancı oyuncu bulunmasına izin 

verilir. 

7. Takımlar müsabaka saatinden 15 dakika önce sahada hazır bulunacaktır. Müsabakaların başlangıç 

saatinde hazır olmayan takımlar 15 dakika beklenir. Bu süre içerisinde sahada hazır olmayan 

takımlar hükmen yenik sayılır. Maça saatinde gelmeyen takımların maçları 2-0 (10-0, 10-0) olarak 

tescil edilir. 

8. Takımların maç başladığında en az 6 oyuncu ile sahada hazır olması gerekir. Maç içinde herhangi 

bir şekilde 4’ün altına düşerse maç durdurulur ve takım maçı kaybeder. 

9. Maça çıkacak oyuncuların turnuva başında beyan ve akredite edilen listede olması şarttır. 

10. Turnuvada oynanacak maçlarda erkekler kategorisinde 350-370 gram ağırlığında ve 54-56 

santimetre çapındaki 2 numara ve kadınlar kategorisinde de 280-300 gram ağırlığında ve 50-52 

santimetre çapındaki 1 numara plaj hentbolu topları kullanılır.  

11. Katılımcı takımlara ayni veya nakdi ödeme yapılmayacaktır. 

12. Katılım ücreti yabancı takımlar için 300 Euro’dur. Turnuvaya katılacak Türk takımlarından ücret 

alınmayacaktır. 

13. Turnuva kurallarına uymayan veya centilmenlik dışı davranan sporcular veya takımlar turnuvadan 

ihraç edilecektir. Kavga, küfür, hakaret gibi nedenlerle oyun kurallarını ihlal edenler Tertip 

Komitesi kararı ile turnuvadan ihraç edilirler. İhraç edilen oyuncu diğer maçlarda da oynayamaz. 

14. Müsabakalar, 3 Ekim 2021 tarihinde yürürlüğe giren IHF Plaj Hentbolu Oyun Kurallarına göre 

oynatılır. 

15. Oyuncuların kişisel olarak sağlık yönünden spor yapmaya, müsabakalara katılmaya bir engeli 

olmadığına dair imzalı taahhütname vermesi zorunludur. Örnek taahhütname (onam formu) THF 

web sitesinde paylaşılacaktır. 

16. Takımlar turnuvada zıt renklerde 2 takım forma/şort bulundurmak durumundadır. Kaleci 

formaları da iki zıt renkte olmalıdır. Formaların nasıl olacağı IHF Plaj Hentbolu Oyun Kurallarında 

belirtilmiştir. 

17. Kullanılan numaralar 1’den 99’a kadar olabilir. Forma numaraları renk ve desen olarak forma 

renginden farklı olmalıdır. 
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18. İtirazlar yazılı olarak Tertip Komitesine yapılır. Tertip komitesi itiraz dilekçesinin kendilerine 

ulaşmasının ardından ivedilikle kararını açıklar. 

19. Turnuvanın yürütülmesinden tertip komitesi sorumludur. Her türlü olay karşısında tertip 

komitesinin alacağı kararlar uygulanacaktır. 

20. Turnuvada dereceye giren ilk 3 takıma kupa, sporcularına madalyalar verilir. 

21. Şartnamede bulunmayan ve daha sonra doğabilecek bütün konularda karar almaya tek yetkili 

Tertip Komitesidir. 

22. Hakem atamaları Tertip Komitesi tarafından yapılır. Maçın gününe, saatine ve hakem atamalarına 

itiraz yapılamaz. 

23. Teknik Toplantı ve fikstür çekimi 20 Haziran 2022’de yapılacaktır. Teknik Toplantının yeri ve saati 

daha sonra bildirilecektir. Turnuvalar katılan takım sayısına bağlı olarak lig ya da grup eleme 

esasına göre oynanır.  Turnuvaların nasıl oynanacağı teknik toplantıda açıklanır. Takımlar nihai 

takım listelerini Teknik Toplantıda verirler. Verilen listeler turnuva süresince değiştirilemez. 

24. Turnuvaya katılan takımlar, konaklama, beslenme ve turnuva alanına ulaşım giderlerini kendileri 

karşılarlar. İsteyen Türk takımlarına KYK Öğrenci Yurdu’nda ücretsiz konaklama sağlanır. 

25. Bu şartname 25 maddeden ibaret olup, turnuvaya katılan tüm takımlar şartnamede belirtilen 

hususlara uymayı ve yerine getirmeyi kabul etmiş sayılırlar. 

 

 

                         THF Teknik Kurul 
 


