
TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 

2018-2019 Sezonu Genç Kadınlar Ligi Statüsü 

TANIMLAR 
Bu Statüde geçen;  

TBHF   : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, 

IIHF   : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu, 

GMT   : Genel Müsabaka Talimatını, 

Genç Kadınlar Ligi : 2018-2019 Sezonu Genç Kadınlar Ligini, 

Takım   : 2018-2019 Sezonu Genç Kadınlar Ligine katılan Spor Kulübünü, ifade eder. 

ESAS HÜKÜMLER 
1) TBHF Genç Kadınlar Ligi’nin Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında düzenlenecektir. 
   
2) Genç Kadınlar Liginde yapılacak müsabakalarda yer alacak sporcular, 2018-2019 sezonu lisans ve vize 

işlemlerini Spor Genel Müdürlüğü sicil, lisans, tescil ve transfer talimatı çerçevesinde yaptıracaklardır. 
 
3) Genç Kadınlar Ligine, TBHF tarafından kulüp tescil vizeleri yapılmış olan kulüpler iştirak edeceklerdir. Genç 

Kadınlar Liginin müsabaka programı ve planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre: 

a) Genç Kadınlar Ligi; Lig ve sonrasında Play-Off yöntemiyle oynanacaktır. 

b) Genç Kadınlar Ligi; Doğu Grubu, Batı Grubu ve İç Anadolu Grubu Olmak üzere 3 grupta deplasmanlı 

olarak gruplardaki takım sayısına göre 2 veya 3 devreli olarak oynanacaktır. 2 takım olan gruplar 3 

devreli, 3 ve üzeri takım olan gruplar ise 2 devreli lig usulünde grup maçlarını tamamlayacaktır. 

c) Genç Kadınlar Lig Müsabakaları grupları; 

Doğu Grubu: Erzurum ili takımları, 

Batı Grubu: İstanbul, İzmir, Kocaeli illeri takımları, 

İç Anadolu Grubu: Ankara ve Kayseri illeri takımlarından oluşacaktır. 

d) PLAY-OFF: Lig müsabakaları sonunda, gruplarında 1. olan 3 takım play-off grubunda mücadele etmeye 

hak kazanır. Play-Off müsabakaları hak kazanan 3 takım arasında tek devreli lig usulü oynanır. Play-Off 

grubunda oynanan maçlar sonucunda oluşan grup sıralamasına göre grubu 1. sırada bitiren takım Genç 

Kadınlar Ligi Şampiyonu olur. 2. sırada bitiren takım Genç Kadınlar Ligi 2.si olur. 3. bitiren takım ise Genç 

Kadınlar ligi 3.sü olur. 

e) Bölge ve tesislerin durumuna göre müsabakaların yer, tarih ve saati TBHF tarafından belirlenecektir.  

4) Lige katılma esaslarını kabul edip Genç Kadınlar Ligine katılacağını taahhüt eden ve TBHF Liglerine girmesi 
onaylanan kulüpler daha sonra ligden çekilmeleri halinde, GMT Madde-19 hükümleri uygulanacaktır. 
 

5) Müsabakalarda, Uluslararası Buz Hokeyi (IIHF) oyun kuralları geçerlidir. Oyun harici ve diğer hususlar GMT’ 
de belirlenmiştir. 

 
6) Gençler Kadınlar Liginde kıyafetler, GMT Madde-25’ e göre uygulanacaktır. 
 

a) Sezon boyunca istatistik bilgilerinin düzenli tutulabilmesi için, tüm sporcular sezon boyunca aynı forma 
numarası ile oynayacaklardır. Uyulmadığı takdirde, her ihlal için 250 (İkiyüzelli) TL idari para cezası 
uygulanacaktır. 

 
b) Fikstür ilan edildikten sonra, ilk müsabaka tarihinden 7 gün öncesine kadar tüm takımlar; lisanslı sporcu 

adı, soyadı, forma numaraları ve mevkilerinin yazılı olduğu Takım Listelerini TBHF’ ye göndereceklerdir 
(EK-1). Müsabakalarda bu listeler esas alınacaktır, belirtilen sürede gönderilmediği takdirde 1.000 TL 
idari para cezası uygulanacaktır.  
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c) Takımlar, BUZNET girişleri için müsabaka başlangıç saatinden 48 saat öncesine kadar TBHF’ ye bildirerek 

listelere sporcu ilave edebilir, belirtilen sürede bildirilmediği takdirde her sporcu için 250 TL idari para 
cezası uygulanacaktır. 

TAKIM KADROLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
7) Genç Kadınlar Liginde müsabakalara katılacak sporcu, antrenör ve idareciler ile ilgili GMT Madde-22, 

Madde-23 ve Madde-24 hükümleri uygulanacaktır. 
 
8) Genç Kadınlar Ligi Takımlarının: 

MÜSABAKA KADROLARINDA; en az 8 oyuncu ve 1 kaleci (8+1) yer alması gerekmektedir.  
 

9) Takımların müsabaka kadrolarında ve müsabaka sırasında, 2018-2019 sezonu vizesi yapılmış olan en az bir 
antrenörün fiili olarak bulunması gerekmektedir. Bu antrenörün 3.Kademe veya 2.Kademe olması 
zorunludur (Uymayan takımlara müsabaka başına 1.000 (bin) TL idari para cezası uygulanacaktır). 
Müsabakalarda görev yapacak yabancı antrenörlere ait belgelerin sezon başlangıcında TBHF’ye gönderilmesi 
gerekmektedir. 

 
10) Müsabakalarda görev yapacak tüm takım görevlilerinin Akreditasyon Kartlarını üzerlerinde taşımaları zorunlu 

olup, Akreditasyon Kartı olmayanların takım oyuncu sıralarında bulunmaları yasaktır, tespit edilmesi halinde 
ilgili Kulübe her ihlal için 500 (Beşyüz) TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır. 

 
11) Genç Kadınlar Liginde 14-18 yaş (2001-2005 doğumlu) kadın sporcular oynayabilecektir. 
  
12) Çift pasaportlu TC vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için de IIHF Transfer 

Kartlarının hazırlanması ve buna göre lisans çıkartılması zorunludur. 
 
13) Genç Kadınlar Liginde, yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunmamaktadır. 
 
14) 13.Maddeden muaf olarak; Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde en az bir yıl oturma ve/veya çalışma izni 

olan yabancıların Gençler Liginde oynamalarına izin verilebilir. Bu koşulu sağlayan oyuncuların oturma 
ve/veya çalışma izinlerini Buz Hokeyi ve In-Line Hokeyi Spor Kulüpleri aracılığı ile çıkartmamış olmaları 
gerekmektedir. Bir takımda en fazla iki yabancı oyuncu bu maddeden yararlanarak maç kadrosunda yer 
alabilir ve aynı anda oynayabilir. Bu koşullara uymadığı tespit edilen bir oyuncuyu kadrosunda barındıran 
takım, TBHF disiplin kuruluna sevk edilir. 
 

15) Gençler Kadınlar Liginde ARA TRANSFER uygulanmayacaktır. 
 
16) Müsabaka listesinde olan fakat sahaya çıkmamış sporcu oynamamış sayılır. 
 
17) Müsabakalarda, GMT 15.1. Takımların Hükmen Yenik Sayılmasını Gerektiren Haller Maddesinde belirtilen 

şartlar ile hükmen yenik sayılan Takımlara; GMT 15.2.2. Maddesi kapsamında il içi müsabakalarda (Aynı il 
takımlarının karşılaştığı müsabakalar) 1.000 (Bin) TL, il dışı müsabakalarda (Farklı il takımlarının karşılaştığı 
müsabakalar) 2.000 (İki bin) TL idari para cezası uygulanır. İlgili idari para cezasının tamamı Hükmen Yenik 
Sayılan Takımın müsabakadaki rakibine Kulüp ve Altyapı Desteği olarak TBHF tarafından aktarılır. 

 
18) Her türlü itiraz harç ücreti 750.-TL olarak belirlenmiştir. İtirazlar GMT Madde-28’de belirtildiği şekilde 

yapılacaktır. 
 
19) Müsabakalarda görev alacak hakem ve hakem gözlemcileri, TBHF Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. 

Federasyon, müsabaka tarihinden önce müsabakaları yönetecek hakemleri internet sitesinde ilan eder. 
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20) Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) ve TBHF 
kurallarına uymayan, centilmenlik dışı hareket eden sporcu, antrenör ve idareciler ve diğer kulüp görevlileri, 
TBHF Ceza ve Disiplin kuruluna sevk edilirler. 
 

21) Hakem veya Federasyon Temsilci tarafından müsabaka sırasında veya sonunda Lisansına veya Akreditasyon 
Kartına el konulan Sporcu, Antrenör veya Kulüp Görevlileri cezasını tamamlamadan müsabakalara katılamaz, 
katıldığı takdirde yine Disiplin Talimatının ilgili maddesi hükmünce işlem yapılır. 

 
22) TBHF Temsilcisi, saha komiseri, Gözlemci Hakemlerin Müsabaka başlamadan 90 dakika önce tesiste olmaları 

gerekmektedir. Müsabakalardan 60 dakika önce EŞGÜDÜM TOPLANTISI yapılacaktır. Takım Yöneticileri 
oyuncuların numaralarını ve isimlerini tam okunur biçimde federasyonun resmi internet sitesinde bulunan 
"Müsabaka Takım Listesi Formu" nu doldurup, imzalayıp sayı hakemine sporcu lisansları ile birlikte vermek 
zorundadır. Müsabakaya çıkacak Takımların sporcularının lisansları, Müsabakanın sayı hakemi tarafından 
kontrol edilecektir. Müsabakaya çıkacak Takımların antrenör ve diğer görevlilerinin akreditasyon kartları 
Federasyon Temsilcisi tarafından kontrol edilecektir. 

 
23) Genç Kadınlar Ligine, katılan takımlara bütçe olanakları göz önünde bulundurularak Spor Kulübü ve Altyapı 

Yardımı yapılabilecektir.  
 
24) Genç Kadınlar Ligi Play-Off müsabakaları sonunda oluşacak sıralamaya göre takımlara aşağıdaki Spor Kulübü 

ve Altyapı Yardımları sezon sonundan itibaren ödenecektir. 
Genç Kadınlar Ligi sıralamasına göre;  
Genç Kadınlar Ligi birincisi takıma  : 4.000 TL 
Genç Kadınlar Ligi ikincisi takıma   : 2.500 TL 
Genç Kadınlar Ligi üçüncüsü takıma  : 1.500 TL 
 

25) Genç Kadınlar Ligi, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu talimat sadece 2018-
2019 sezonunu kapsar. TBHF, Genç Kadınlar Ligin Talimatında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
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TEMSİLCİLER KURULU MÜSABAKA HAZIRLIK VE ZAMAN ÇİZELGESİ 

1. Eşgüdüm toplantısı, TBHF temsilcisinin başkanlığında müsabakanın oynanacağı gün, müsabakanın başlama 
saatinin 1 saat öncesinde yapılır. Bu toplantıya; TBHF Temsilcisi, iki takımın temsilcileri, orta hakem, salon 
amiri veya yardımcısı, doktor, ilk yardım görevlisi, Resmi veya Özel Güvenlik Görevlisi katılır. 

 
Toplantı, ev sahibi takım yetkilisi katılmadığı takdirde başlatılamaz. Eşgüdüm toplantısı yapılmayan 
müsabakalar oynanmaz ve müsabaka ile ilgili kararı TBHF Yönetim Kurulu verir. 

 
Müsabaka sonrasında temsilcinin gerekli görmesi halinde Değerlendirme Toplantısı yapılır. Bu toplantı 
eşgüdüm toplantısına katılanlarla yapılır. 
 
Toplantıların organizasyon sorumluluğu Federasyon Temsilcisindedir. 

 
2.  Müsabakalarda görevli olan tüm yetkililer ve takımlar, aşağıda bulunan zaman çizelgesine uygun hareket 

etmek zorundadırlar. 
 

SAAT – DAKİKA GÖREV - UYGULAMA 

-90 DK Temsilci, Gözlemci ve Hakemlerin tesise gelişi 

-60 DK Eşgüdüm toplantısı 

-60 DK Takımların tesise gelişi 

-45 DK Temsilcinin her iki takım soyunma odasını ziyaret ederek bir istek veya 
şikayetlerinin olup olmadığını sorması 

-40 DK Takımların ısınma için buz içine çıkması 

-20 DK Takımların soyunma odasına dönmesi 

-20 DK Takım listelerinin anons edilmesi 

-15 DK Buz temizliği 

-15 DK Uyarıcı anonsun yapılması 

-10 DK Hakemlerin buz içine çıkması 

-7 DK Takımların buz içine davet edilmesi 

-5 DK Sporcuların ve malzemelerinin hakem tarafından kontrolü 

-3 DK Kalelerin seçimi ve hakemler tarafından kalelerin kontrolü 

0 DK Müsabakanın başlaması 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER. 


