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2017 - 2018 Hentbol Sezonu
Plaj Hentbol
Genel Statü
1. AMAÇ :
K.K.T.C. Hentbol Federasyonu’nun yaz ayları faliyet programları
içerisinde yer alan plaj hentbol turnuvalarını belli bir disiplin çerçevesinde
sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmek , Hentbol oyun kuralları ve disiplininden
taviz vermeden sporcularımıza eğlenceli ve centilmence vakit geçirmelerini
sağlamak.
2.KAPSAM :
2.1. Takım Kadroları en az 6 (altı) en çok 8 (Sekiz) Kişiden oluşacaktır.
2.2. Turnuvalar yıldızlar ve büyükler olarak 2 (İki) kategoriden oluşacaktır
.Müsabakalar yarı finale kadar iki devre halinde 7’şer dakika yarı final ve final
maçları 10’ar dakika 2 devre halinde oynanacaktır.Devrelerin eşitliği halinde
bire bir atışlar'a geçilecektir.Müsabakalar çift eleme usulüne göre oynanacak ve
Final müsabakaları tek maç olacaktır.
2.3. Formalarını takımların kendi yaptırması durumunda ve müsabakada aynı
renk forma çakışması halinde karşılaşmada bir takım federasyonun sağlayacağı
yelekleri giymek zorundadır.Hangi takımın giyeceği karşılaşma başında kura
atışı ile kalelerin belirlenmesi esnasında ekstradan yapılacak bir kura atışı
sonucu ile belirlenir.
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2.3.(a)
Formalarını takımların kendi yaptırması durumunda , 8 (sekiz)
kişilik bir takımda formalar 6 sı aynı renk 2 si kaleciler olarak ayrılıp takım
oyuncularının oluşturduğu 6 formanın renginde farklı bir renk olmalıdır.
2.3.(b).
Turnuvalarda 2017 - 2018 hentbol sezonunda Lisansı çıkarılmayan
oyuncu forma giyemez , Ancak federasyonumuza kayıtlı bir sporcu olması
durumunda ve mevcut sezonda lisans cıkarılmamış ise oynayacak sporcu sağlık
raporu getirmek şartı ile istediği bir takımda oynayabilir.Yabancı uyruklu ve de
federasyonumuza kaydı olmayan sporcular ilgili sezonda hentbol oynadıklarına
ve mevcut bir lisansları olduğuna dair belge sunmak şartı ile oynayabilir.
2.3.(c). Turnuvada yıldızlar kategorisinde oynama yaşı 2001,2002,2003...
doğumlu sporculardır.
2.3.(d). Turnuvada hiç bir sporcu bir takıma dahil olduğu andan itibaren başka
bir takımda forma giyemez , ancak Yıldızlar kategorisinde forma giyen bir
sporcu büyükler kategorisinde istediği bir takımda forma giyebilir.Bu sporcunun
kendi tercihi olup her hangi bir durumda maç programı içerisinde ard arda iki
farklı kategoride maç yapabilme olasılığı tamamen kendisine aittir.Bu gibi bir
durumda hiç bir şekilde değişim yapılmaz maç erteleme talebi kabul edilmez.Bu
şekilde takımlarına oyuncu katacak olan büyük takımlar tüm mesuliyeti kabul
eder.
2.3.(e).
Yıldızlar kategorisinde kayıt yaptıracak olan takımlar
federasyonun web sitesinde veya facebook hesabında yayınlanacak olan veli izin
formunu eksiksiz doldurup kayıt esnasında federasyona vermekle
yükümlüdür.Bu formu beyan etmeyen hiç bir oyuncu turnuvada forma
giyemez.Form üzerinde sahtekarlık tesbiti durumunda oyuncuya gerekli cezai
işlem uygulanır.
2.3.(f).
K.K.T.C. Hentbol federasyonu ceza kurulunca verilen
yarışmalardan men cezası almış ve cezası devam eden sporcular plaj hentbolu
müsabakalarında yer alamazlar.
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2.3.(g).Turnuvada oynayacak olan oyuncuların müsabakalar esnasında alkol
alması kesinlikle yasaktır.Bu tip durumların tesbiti halinde ilgili suçu işleyen
oyuncuya cezai işlem uygulanacaktır.
2.3.(h).Cezai durumlarda federasyon yönetim kurulu tüzük ve ceza yönetmeliğe
göre işlem yapmaya yetkilidir.her bir cezai işlem bir sonraki turnuva ve / veya
2018 -2019 sezonuna bağlanır.
2.3.(ı). Katılım ücreti 100 TL dir. Katılım ücretini yatırmayan takımlar turnuva
maçlarına çıkamayacaktır.
2.3.(j). Turnuvalara katılım için en az 6 kişilik takım listesi verilmesi
zorunludur. Turnuva müddetince takımlar bu sayıyı 8 e tamamlayabilir.
2.3.(k). K.K.T.C. Hentbol Federasyonu yönetim kurulu ve Plaj Organizasyon
komitesi turnuva ile ilgili her konuda karar verme veya değişikliğe gitme
yetkisine sahiptir.
2.3.(l).Takım sorumluları federasyona kayıtlı antrenörlerden başkası olamaz,bir
takım 2 antrenör bulundurabilir,takımın antrenörü yoksa takım kaptanı takım
sorumlusu olarak yazılır.
3.DAYANAK :
K.K.T.C. Hentbol federasyonu Tüzük ve yönetmeliklerine dayanarak
hazırlanmıştır.
4.YETKİ VE SORUMLULUK :
Faliyetlerin planlanması , düzenlenmesi esnasında uygulanacak kural ve
prensiblerin belirlenmesi K.K.T.C. Hentbol Federasyonu Plaj Organizasyon
komitesi ve/veya yönetim kuruluna aitdir.
5. FALİYET YÖNETİMİ:
5.1. Plaj hentbol turnuvalarında her turnuva için açıklanan faliyet programında
Yönetim kurulu tarafından onaylanmış program dahilinde ve bu statü
hükümlerine uygun olarak federasyon tarafından yürütülür.
5.2.Plaj hentbol turnuvalarında meydana gelen idari konularda bu statüde tarif
edilmediği hususlarda yetki ve karar merci Federasyon yönetim kurulu ve/veya
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Plaj hentbol komitesidir. Aksi belirtilmediği durumlarda Federasyon yönetim
kurulu karar mercii 'dir.
6. SON HÜKÜMLER :
İlgili statüde yer almayan hususlar ve karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar
hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi K.K.T.C. Hentbol federasyonu
yönetim kuruluna aittir.
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