ULUSLARARASI HENTBOL FEDERASYONU (IHF)
Koruyucu Ekipmanlar ve Aksesuarlara İlişkin Düzenlemeler
1. Yüz ve Kafa Koruması

Maske

İzin
Verilmez

Maskelere izin
verilmez.

Kask

İzin
Verilmez

Kasklara izin
verilmez.

Burun
Korumalığı

İzin Verilir

Sadece
yumuşak,
tek renk
materyaller ve
bantlar

2. Kafa Bandı

İzin Verilir

İzin
Verilmeyecek

Sadece elastik,
ince ve dar
olanlara izin
verilir

Elastik olmayan,
yeterince ince
olmayan ve/ ya da
çok geniş olanlara
izin verilmeyecek

3. Spor Gözlüğü

İzin Verilir

İzin
Verilmez

Yumuşak dokulu
özel kafa bantlı
spor gözlüklerine
ve lenslere izin
verilir

Sert plastikten yapılan
özel kafa bantlı spor
gözlüklerine izin
verilmez

4. Diş Koruyucu

İzin Verilir

İzin
Verilmez

Şeffaf ve tek renk ağız koruyuculara
izin verilir.

Şeffaf olmayan ve çok renkli ağız
koruyuculara izin verilmez.

5. Dirsek Koruyucular

Dirsek
Pedleri
Dirsek
Destekleyici
(üç ped ve
koruyucu
köpük)
Kauçuk Dirsek
Koruyucu (tek
ped ve
koruyucu
köpük)

Dirseklik yumuşak ve
ince materyalden
oluşmalıdır. Herhangi
bir renk olabilir.

İzin
Verilir

Dirsek destekleyiciler üç
pedli ve koruyucu köpükten
oluşmalıdır. Pedler daha iyi
hareket için kabartmalı
dokuda ve zeminde kayabilir
olmalıdır.

İzin
Verilir

Kauçuk dirsek destekleri
geniş tek bir pedden ve
koruyucu köpükten
oluşmalıdır. Ped daha iyi
hareket için kabartmalı
dokuda ve zeminde
kayabilir olmalıdır.

İzin
Verilir

Dirsek
Koruyucu

İzin
Verilir

Dirsek
Koruması

İzin
Verilmez

Dirsek koruyucularının tüm
sert parçaları koruyucu köpük
bandaj ile kapatıldıysa ya da
benzer bir ürünle izin verilir.
(tehlike oluşturmayacak)

Dirseklik yumuşak ve
ince materyalden
oluşmalıdır. Herhangi
bir renk olabilir.
Dirsek koruyucularda
kapatılmamış sert malzeme
olursa izin verilmez.

6. Diz Koruyucular

Diz
Koruyucular

Diz Koruyucular
(tek ped ve
koruyucu köpük)

Kauçuk Diz
Destekleycile
r (telk ped ve
koruyucu
köpük)

Diz
Koruması

İzin
Verilir

İzin
Verilir

İzin
Verilir
İzin
Verilmez

Diz koruyucuların sert yüzeyleri
tamamen koruyucu köpüklü
bandaj ile ya da zarar vermeyecek
benzer ürünle kapatılırsa izin
verilir. Bilek koruyucu ve üzerine
sarılan bant çorapla aynı renk
olmak zorundadır.

Diz
koruyucular
yumuşak ve
ince
materyalden
yapılmış ve
herhangi bir
renk olabilir.
Diz koruyucular tek
parça yumuşak ped ve
koruyucu köpükten
oluşmalı ve renk
sınırlaması yoktur.

Kauçuk diz
destekleyiciler tek
parça geniş bir ped ve
koruyucu köpükten
oluşmalıdır. Ped daha
iyi hareket kabiliyeti
sağlaması için
kabartmalı dokuda ve
zeminde kayabilecek
nitelikte olmalıdır.

Diz koruyucularda
kapatılmamış sert
malzeme olursa izin
verilmez.

7. Kalf Kası Koruyucuları

İzin
Verilir

İzin
Verilmez

Kalf kaslarını destekleyiciler çoraplarla
aynı renk olursa izin verilir.

Kalf kası destekleyiciler çoraplarla
aynı renk olmazsa izin verilmez.

8. Bilek Koruyucular

Bilek
Koruyucu
ya da Sert
Sabitleyici

Bilek
Destekleyici

Bilek
Koruyucu
ya da Sert
Sabitleyici

İzin
Verilir

İzin
Verilir

İzin
Verilmez

Bilek koruyucu ya da sert
sabitleyicilerin sert
yüzeyleri tamamen
koruyucu köpüklü bandaj
ile ya da zarar vermeyecek
benzer ürünle kapatılırsa
izin verilir. Bilek
koruyucu ve üzerine
sarılan bant çorapla aynı
renk olmak zorundadır.

Bilek destekleri
sert malzemeden
değilse izin verilir.
Koruyucu ve bant
çorapla aynı renk
olmak zorundadır.

Bilek eklemi
koruyucuları ya da sert
sabitleyicilerinin sert
parçaları
kapatılmadıysa ya da
koruyucu ve bant
çoraplarla aynı renkte
değilse izin verilmez.

9. Giysiler
Özet
•

Uzun eşofmana izin verilmez. (kaleciler hariç)

•

4 parçaya (kısa tayt + diz koruyucu + kalf kası destekleyicisi + çorap) izin verilir.
Bunlar ayrı ayrı 4 parça olmak zorundadır.

•

İçlikler formanın baskın rengiyle eşleşmek zorundadır.

•

Kısa tayt şortun baskın rengiyle eşleşmek zorundadır.

•

Kalf kası destekleyiciler çorapların rengiyle eşleşmek zorundadır.

•

Bilek koruyucular çorapların rengiyle eşlemek zorundadır.

•

Dirsek ve diz koruyucular herhangi bir renkte olabilir.

Spor Kafa
Eşarbı

İzin
Verilir

Spor
olmayan
Kafa
Eşarbı

İzin
Verilmez

Tek renk spor eşarbına izin verilir. Eğer
bir takımdan birden fazla oyuncu eşarp
takacaksa hepsi tek renk olmak
zorundadır.

Spor olmayan eşarplara
izin verilmez.

10. Formalar
Uzun
İçlik

Şort
İçliği

Uzun Alt

İzin
Verilir

Uzun kollu içlik formanın
baskın rengiyle eşleşenlere
izin verilir

İzin
Verilmez

Uzun kollu içlik formanın
baskın rengiyle
eşleşmeyenlere müsaade
edilmez.

İzin
Verilir

Şortun altına giyilen kısa
tayt şortun baskın rengiyle
eşleşenlere izin verilir

İzin
Verilmez

Şortun altına giyilen kısa
tayt şortun baskın rengiyle
eşleşmeyenlere müsaade
edilmez.

İzin
Verilir

Kaleciler uzun şort, eşofman,
içlik ve / ya da uzun dar
eşofman/tayt. giyebilir

11. Aksesuarlar
Küpe ve
Piercing

İzin
Verilir

Küçük küpe ve piercing
eğer tamamen
kapatıldıysa izin verilir
Küpeler ve piercingler
tamamen kapatılmadıysa
izin verilmez

İzin Verilmez
Toka yumuşak malzemeyse izin
verilir. Metal ve / ve ya plastik
toka çıkarılmak ya da tamamen
bant ile kapatılmak zorundadır.

Toka

İzin
Verilir

Kaptan
Bandı

İzin
Verilir

Sadece tek renk kaptanlık
bandına izin verilir

Kısa Ter
Bilekliği

İzin
Verilir

Kısa ter bilekliği yumuşak,
ince ve yapış kansızsa izin
verilir

İzin
Verilir

Uzun ter bilekliği yumuşak,
ince ve yapışkansızsa izin
verilir. Formanın baskın
rengiyle eşleşmek
zorundadır.

Uzun Ter
Bilekliği

11. Aksesuarlar

Bilek
Koruyucu

İzin
Verilir

Eldiven

İzin
Verilmez

Parmak
Bandı

WAX

Bilek koruyucularının tüm
sert parçaları kapatıldıysa
izin verilir ve formanın
baskın rengiyle eşleşmek
zorundadır.

Eldivenlere
izin verilmez.
Bu kaleci için
de geçerlidir

İzin
Verilmez
İzin
Verilir

El bantlarına
izin verilmez
Wax sadece
ayakkabı üzerinde
ve parmaklarda
olabilir.

Oyun Kuralları 4:9
Oyuncular spor ayakkabı giymelidir.
Oyuncuların, diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek objeleri giymesine müsaade edilmemelidir. Oyuncuların; kafa koruyucu, yüz maskesi, künye,

saat, yüzük, gerdanlik, zincir, küpe, sert çerçeveli veya tokasız gözlük gibi tehlikeli olabilecek eşyaları giymelerine izin verilmez (kural 17:3 bkz.).
Bu koşulları yerine getirmeyen oyuncunun, durumunu düzeltinceye kadar, oynamasına izin verilmez.
Düz yüzüklere, küçük küpelere ve görülebilir piercinglere diğer oyunculara tehlike oluşturmayacak şekilde bantlandiği takdirde müsaade edilebilir.
Yumuşak ve elastik maddeden yapılmış olmaları kaydıyla alın bantları ve kaptan pazubentlerine izin verilir.

Takım sorumlusu müsabaka başlamadan hemen önce tüm oyuncuların doğru ekipmanla sahada olduğuna dair müsabaka cetvelini / oyuncu kaydı için
imzalarlar. Eğer hakemler oyun başladığında yanlış ekipmanlı oyuncu görürse, takım sorumlusu artırmalı ceza ile cezalandırılır (Kural 4:9’a göre) ve
oyuncunun sorunlu ekipmanı düzeltene kadar oyun alanını terketmesi sağlanır.
Eğer takım ekipmanla ilgili bir endişe taşıyorsa, maç başlamadan önce takım sorumlusu hakemlerle ya da gözlemciyle iletişime geçmelidir.

( Talimatlar ve Yorumlara ve ek 2’ye de bakınız)

Kaynak : IHF

