
 

 

THF 2022 VETERAN HENTBOL TURNUVASI DUYURUSU 

Değerli hentbolseverler, Federasyonumuzun Veteran Hentbol Kurulu (VHK) tarafından düzenlenecek olan THF 2022 

Veteran Hentbol Turnuvası katılımı için ön koşullar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

1.  Turnuva 23-26 Haziran 2022 tarihleri arasında İZMİR / URLA’da yapılacaktır. 

2. Konaklama ve maçlar URLA İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’nün (İYTE) kampüsünde yapılacaktır.  

3. Takımlar İYTE tesislerinde ekonomik bir bedelle yarım pansiyon (oda-kahvaltı-akşam yemeği) konaklama 

yapabileceklerdir. Takımlarla beraber Urla’ya gelecek olan aile ve yakınları aynı kampüs içerisinde kalabileceklerdir. 

4. Katılımcı takımlara ayni veya nakdi ödeme yapılmayacaktır. 

5. Turnuva yerine ulaşım takımlar tarafından karşılanacaktır. 

6. Başvuru yapan takımların sayısına göre maç programı (lig ya da gruplarda eleme gibi) ayrıca bildirilecektir. 

7. Turnuva katılımcısı tüm sporculara madalya ve ilk 3 sırayı alan takımlara kupa verilecektir. 

8. Turnuvaya katılacak takımların aşağıdaki ön koşulları sağlamak şartıyla 16 Mayıs 2022 akşamı saat 17:00’ye kadar yazılı 

başvurularını Veteran Hentbol Kurulu/Teknik Komite/Müfit Ural’a (mfturl1@gmail.com) e-posta ile iletmeleri 

gereklidir. Başvuru formu THF web sitesinden alınabilir.  

a. Takımların yaş grupları: 

i. Kadınlar-1 Kategorisi: 35 – 45 

ii. Kadınlar-2 Kategorisi: 45+ üstü 

iii. Erkekler-1 Kategorisi: 35 – 45 

iv. Erkekler-2 Kategorisi: 45+ üstü 

  Şeklinde belirlenmiştir.  

b. 45 yaş üzeri oyuncu alt kategoride oynayabilir. 45 yaş altı oyuncu üst kategoride oynayamaz. 

c. Oyuncular sadece bir kategoride yer alabilir. 

d. Takımlar en fazla 18 sporcu, 1 antrenör ve 1 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. 

e. Maçlara her takım en az 12 sporcu ile çıkmak zorundadır. Maça çıkacak oyuncuların turnuva başında beyan 

edilen ve akredite edilen listede olması şarttır.  

f. Halen lisans sahibi aktif hentbolcular yaş grupları uysa dahi turnuvaya katılamazlar.  

g. Lisans sahibi olup da en az 3 yıldır herhangi bir resmi maçta sahaya çıkmamış olan oyuncular varsa takım 

başvurusunda bilgi verilecektir. 

h. Turnuva süresince sporcular başka takımların kadrolarında sahaya çıkamaz. İhlal durumunda sporcu 

turnuvadan diskalifiye edilir.  

9. Takımlar turnuvada zıt renklerde 2 takım forma/şort bulundurmak durumundadır. Kaleci forması da iki zıt renkte 

olmalıdır.  

10. Sporcu formalarında numaralandırma THF tarafından belirlenen standartlarda olacaktır. Oyuncu formalarında sırt 

numaralarının boyu en az 20 cm ve göğüs numaralarının boyu ise en az 10 cm olmalıdır. Kullanılan numaralar 1’den 

99’a kadar olabilir. Saha oyunculuğundan kaleciliğe, kalecilikten saha oyunculuğuna geçen oyuncu aynı forma 

numarasını muhafaza etmelidir. Forma numaraları renk ve desen olarak forma renginden farklı olmalıdır. 

11. Takımların forma, şort, tişört ve eşofmanlarında reklam ve sponsorluk logoları bulundurması konusunda bir sınırlama 

yoktur.  

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

13. Maçlar Veteran Hentbolu uluslararası kurallarından da yararlanılarak hazırlanan özel kurallarla oynanacaktır. Kurallar 

THF’nin web sitesinden ve resmi başvuru yapan takımlara bildirilecektir. 

14. 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. 
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