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2017/2018 KKTC Hentbol Federasyonu Özgün Atakan Küçükler Ligi Müsabakaları
Statüsü
BÖLÜM – I FAALİYETLERİN AMACI VE YÖNETİM
1. Amaç
Liglerde yer alan kulüplerin alt yapısına önem vermesini sağlamak, Hentbolun alt yapısını
geliştirmek, sporcu sayısını çoğaltmaktır.
2. Kapsam
2.1. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanacaktır.
2.2. İlk 4 sırayı alan takımlar play-off oynayacaklardır.
2.3. Play-off ve Final maçları tek maç üzerinden oynanacaktır.
2.4. Play-off ve Final maçlarında beraberlik durumunda sıra düzeninde 5’er tane 7 metre
atışı yapılacak. 7 metre atışlarını, oyun süresi sonunda 2 dk ve diskalifiye cezası almamış
oyuncular tarfından kullanılabilir. 7 metre atışaları
sonucunda eşitlik
bozulmadığı
taktirde, sıra düzeninde eşitlik bozulana kadar atışlar devam eder. İki takımın eşit sayıda 7
metre atışı kullanması sonrası, gol sayısında farklılık oluştuğu an kazanan takım belirlenir.
2.4. Kulüpler Müsabakalarda 2003 doğumlu ve sonra doğan oyuncular oynatabileceklerdir.
2.5. Karşılaşmalar 2x20 dk üzerinden oynanacaktır.
2.6. Karşılaşmalar 1 numaralı top ile oynanacak.

2.7. Karşılaşmalarda 1-1 (adam adama) savunma yapılmayacaktır. Yapıldığı tesbit edilen
takım antrenörüne artırmalı ceza uygulanacaktır.
2.8. Bu karşılaşmaların organizasyonu, meydana gelecek her türlü itirazların karara
bağlanması ile takım ve takım mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde
federasyon yönetim kurulu yetkilidir.
2.9. Cezai işlem gerektiren durumlarda KKTC Hentbol Federasyonu yönetim kurulu karar
verir.
3. Dayanak
Federasyon tüzük ve yönetmenliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
4. Yetki ve Sorumluluklar
Faaliyetlerin planlanması, düzenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve prensiplerin
belirlenmesi, KKTC Hentbol Federasyonu yönetim kurulu yetkilidir.
5. Faaliyetlerin Yönetimi
5.1. Küçükler Ligi açıklanan faaliyet programında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış
program dahilinde ve bu yönerge hükümlerine uygun olarak federasyon tarafından
yürütülür.
5.2. Küçükler Ligi müsabakalarında meydana gelen idari konularda; bu yönergede tarif
edilmediği veya aksi belirtilmediği takdirde KKTC Hentbol Federasyonu tarafından
yayınlanmış Talimat ve Yönergeler geçerlidir.
5.3. Gerekli görülen hallerde, Federasyon tarafından, organizasyonun denetimi idari ve
sorunların çözümü için temsilci atamalarında değişiklik yapabilir.

FAALİYETİN YER ALMA KOŞULLARI
6. Katılma Koşulları
6.1 Küçükler ligine katılan ve iki kez müsabakaya çıkmayarak hükmen yenilgi alan
takımlar, Küçükler liginden ihraç edilir.

BÖLÜM – II TAKVİM VE PROGRAM
7. Takvim, Hentbol Federasyonu tarafından uygun görülen tarihte açıklanacaktır.
7.1. Hentbol Federasyonu , sezon içinde beklenmedik gelişmeler ve milli takım
programlarına göre takvimi yeniden revize edilebilir.

7.2 Tüm müsabakalar merkezde oynanacaktır. Hentbol Federasyonu uygun gördüğü zaman
müsabakaların yerini, tarihini ve saatini değiştirebilir.

BÖLÜM –III KADROLAR VE SPORCULAR
8. Takım Kadroları
8.1. Takımların yurtiçi faaliyetleri karşılaşmaları için sahaya çıkabilecek takım kadroları
aşağıdaki gibidir.
8.1.1. Her takım, en fazla 20 oyuncudan, 3 Antrenör ve 1 sağlıkcıdan oluşur.(A-B-C-D
lisanslarına sahip)
A-Başantrenör
B-Yardımcı Antrenör
C-Kaleci Antenörü
D-Sağlıkcı/Masör
8.1.2. Sahaya çıkacak antrenörlerin 2017-18 sezonu vizesi yapılmış olmalıdır. Küçükler
liginde görev alacak antrenörler federasyona bildirilmelidir.

9. Tescil ve Lisans İşlemleri
9.1. Müsabakalarda yer alacak sporcuların 2017–2018 sezonu lisans vize işlemleri yapılmış
olmalıdır.

BÖLÜM – IV RESMİ GÖREVLİLER
10. Resmi Görevliler
10.1 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.

BÖLÜM –V KARŞILAŞMALARIN ORGANİZASYONU
19. Karşılaşmalar İçin Geçerli Kurallar

Bu yönergede aksi belirtilmedikçe, maçların yönetimi için Uluslararası Oyun Kurallarında
yer
alan kurallar geçerlidir.
21. Oyun Sahası
21.1. Zemin parke veya teraflex, ölçüleri ise 40x20 metre olacaktır.
21.2 Sporcu, Antrenör Kıyafetleri

22.Takım Formaları
22.1. Karşılaşmalarda yer alacak her iki takım oyuncuları, Uluslararası Oyun Kurallarına ve
tek tıp formalar giymekle yükümlüdürler.
22.2. Antrenör ve yardımcıları sahaya tek tip kıyafetle ile çıkmak zorundadır.
22.3 Takımların forma renklerinin benzerliği durumunda, fikstürde yazılı olan deplasman
takımı formalarını değişmek veya yelek giymek zorundadır.

BÖLÜM – VI SON HÜKÜMLER
24. Yönergede Yer Almayan Hususlar
24.1 İlgili yönergelerde yer almayan hususlar ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar
hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Hentbol Federasyonuna aittir.

25. Yürürlük
25.1 Bu yönerge Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip
tarihten itibaren yürürlüğe girer.

26. Yürütme
26.1 Bu Yönerge hükümlerini KKTC Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.

