
TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU 
2020-2021 Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü 

TBHF KADINLAR LİGİ-1 

TANIMLAR 
Bu Statüde geçen;  
TBHF  : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu, 
IIHF  : Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunu, 
GMT  : Genel Müsabaka Talimatını, 
Kadınlar Ligi : 2020-2021 Sezonu Kadınlar Ligini, 
Takım  : 2020-2021 Sezonu Kadınlar Ligine katılan Spor Kulübünü, ifade eder. 

 

ESAS HÜKÜMLER 
1) TBHF Kadınlar Ligi Kasım 2020-Nisan 2021 tarihleri arasında oynanması planlanmaktadır. U18 Kadınlar ve 

Kadınlar Dünya Şampiyonaları tarihlerinde devre arası verilecektir. 
 
2) Kadınlar Liginde yapılacak müsabakalarda yer alacak sporcular, 2020-2021 sezonu lisans ve vize işlemlerini 

Sporcu Lisans, Vize, Transfer Yönetmeliği ve TBHF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı çerçevesinde 
yaptıracaklardır.  
 

3) Kadınlar Ligine, TBHF tarafından kulüp tescil vizeleri yapılmış olan kulüpler iştirak edeceklerdir. Kadınlar 
Liginin müsabaka programı ve planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre: 

a) Kadınlar Liginde yer alacak takım sayısı 2020-2021 Sezonu Kadınlar Ligine katılım müracaatında bulunan 
takımların tamamı ile belirlenecektir. 

b) Kadınlar Ligi, Lig ve sonrasında Play-Off yöntemiyle oynanacaktır. 
c) LİG MÜSABAKALARI: Tek grup ve 2 (iki) devreli, deplasmanlı oynanacaktır. 
d) PLAY-OFF: İki devreli Lig müsabakaları sonunda, ilk 4 sırada yer alan takımlar Play-Off’a yükselecektir. İki 

devreli Lig müsabakaları sonunda sıralamada 1. ve 4. olan takımlar, 2. ve 3. olan takımlar birbirleri ile 
eşleşerek yarı final müsabakaları oynarlar. İki devreli lig müsabakalarında birbirleri ile oynadıkları 
müsabakalarda 2 kez galip gelen takımlar; PLAY-OFF YARI FİNAL, 3.LÜK VE FİNAL eşleşmelerinde 
birbirleri ile eşleştiklerinde seriye 1 galibiyet ile başlarlar.  Lig müsabakalarında birbirlerine karşı 
oynadıkları müsabakalarda galibiyet sayılarında eşitlik (1-1) söz konusu ise seriler 0-0 ile başlar. PLAY-
OFF YARI FİNAL, 3.LÜK VE FİNAL eşleşmelerinde, ilk 2 müsabaka Lig sıralamasında üstte yer alan takımın 
sahasında, 3. ve 4. müsabakalar (gerek olması halinde) alt sırada yer alan takımın sahasında oynanır. 

 
PLAY-OFF YARI FİNAL müsabakalarında toplam 2 galibiyete ulaşan takım PLAY-OFF FİNALİNE yükselir, 
mağlupları 3.lük müsabakaları oynarlar. Eşleşen takımların, lig müsabakalarında birbirleri ile oynadıkları 
müsabakalara bakılır, 2 galibiyet alan takım seriye 1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF YARI FİNAL 
müsabakalarında 1 galibiyet daha alması durumunda toplam 2 galibiyete ulaşarak PLAY-OFF FİNALİNE 
yükselir. 
 
PLAY-OFF 3.LÜK müsabakalarında toplam 2 galibiyete ulaşan takım Kadınlar Ligi 3.sü olur. Eşleşen 
takımların, lig müsabakalarında birbirleri ile oynadıkları müsabakalara bakılır, 2 galibiyet alan takım seriye 
1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF 3.LÜK müsabakalarında 1 galibiyet daha alması durumunda toplam 2 
galibiyete ulaşarak Kadınlar Ligini 3.sırada tamamlar. 
 
PLAY-OFF FİNAL müsabakalarında toplam 2 galibiyete ulaşan takım Kadınlar Lig Şampiyonu olur. Eşleşen 
takımların, Lig müsabakalarında birbirleri ile oynadıkları müsabakalara bakılır, 2 galibiyet alan takım seriye 
1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF FİNAL müsabakalarında 1 galibiyet daha alması durumunda toplam 2 
galibiyete ulaşarak Kadınlar Ligini 1.sırada tamamlar. 

 
e) Bölge ve tesislerin durumuna göre müsabakaların yer, tarih ve saati TBHF tarafından belirlenecektir. 
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4) Lige katılma esaslarını kabul edip Kadınlar Ligine katılacağını taahhüt eden takımlar daha sonra ligden 
çekilmeleri halinde, GMT Madde-19 hükümleri uygulanacaktır. 

 
5) Müsabakalarda, Uluslararası Buz Hokeyi (IIHF) oyun kuralları ve GMT kuralları geçerlidir. 
 
6) Kadınlar Liginde kıyafetler, GMT Madde-25’ e göre uygulanacaktır. Sezon boyunca istatistik bilgilerinin 

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

7) Fikstür ilan edildikten sonra, ilk müsabaka tarihinden 7 gün öncesine kadar tüm takımlar; lisanslı sporcu adı, 
soyadı, forma numaraları, mevkilerinin yazılı olduğu Takım Listelerini TBHF’ ye gönderecekler (EK-1) ve 
vize/transfer yaptığı sporcuların lisanslarını BUZNET sistemi aracılığıyla TBHF’ nin onayına göndereceklerdir. 
Müsabakalarda bu listeler esas alınacaktır, belirtilen sürede ilgili bilgiler tam olarak gönderilmediği ve sisteme 
yüklenmediği takdirde 1.000 (Bin) TL idari para cezası uygulanacaktır. 
 

8) Takımlar, BUZNET girişleri için müsabaka başlangıç saatinden 48 saat öncesine kadar BUZNET sistemi 
aracılığıyla TBHF’ nin onayına göndererek listelere sporcu ilave edebilir, belirtilen sürede bildirilmediği 
takdirde her sporcu için 250 (İkiyüzelli) TL idari para cezası uygulanacaktır. 

 

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

Katılacak Sporcular, Madde-23 Müsabakalara Katılacak Antrenörler ve Madde-24 Müsabakalarda Sahaya 
Çıkabilecek Teknik Kadro hükümleri uygulanacaktır. 

 
10) Kadınlar Ligi Takımlarının: 

MÜSABAKA KADROLARINDA; listede ve sahada en az 15 oyuncu ve 2 kaleci (15+2) yer alması gerekmektedir.  
MİNİMUM MÜSABAKA KADROLARINDA; Takımların müsabakayı oynayabilmeleri için sahada en az 13 
oyuncu ve 1 kaleci (13+1) yer alması gerekmektedir. 

 
MÜSABAKA KADROSUNDAN eksik sporcu ile müsabakaya başlayan her takıma sporcu başına 250 (İkiyüzelli) 
TL idari para cezası uygulanır. 
Örnek: A Takımı müsabakaya 13 oyuncu ve 1 kaleci (toplam 14 sporcu) ile başlayabilir, bu durumda 
MÜSABAKA KADROSUNDAN toplam 3 sporcu eksiği olduğu için 3x250 TL = 750 TL idari para cezası uygulanır. 

 
Takımların müsabakalara MİNİMUM MÜSABAKA KADROLARININ altında veya belirlenen kriterlere uygun 
olmayan sporcular ile çıkması durumunda, müsabaka oynanmadan eksik olan kulüp hükmen yenik ilan 
edilecek ve GMT Madde-15 hükümleri uygulanacaktır. 

KADINLAR LİGİ TAKIM KADRO YAPISI OYUNCU KALECİ KADRO 

MÜSABAKA KADROSU 15 2 17 (15+2) 

MİNİMUM MÜSABAKA KADROSU 13 1 14 (13+1) 

11) Takımların müsabaka kadrolarında ve müsabaka sırasında, 2020-2021 sezonu vizesi yapılmış olan en az bir 
antrenörün fiili olarak bulunması gerekmektedir. Bu antrenörün 3.Kademe veya 2.Kademe olması 
zorunludur. Vizesi yapılmamış antrenörler, antrenör olarak takım oyuncu sıralarında bulunamazlar. Bu 
madde kapsamında belirtilen kurallara uymayan kulüplere müsabaka başına 1.000 (Bin) TL idari para cezası 
ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır. Müsabakalarda görev yapacak yabancı antrenörlere ait 
belgelerin sezon başlangıcında TBHF’ ye gönderilmesi gerekmektedir.  
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12) 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. 

 
13) Kadınlar Liginde 14 yaş (2007 doğumlu) ve üstü kadın sporcular oynayabilecektir.   18 yaşını doldurmamış 

sporcuların Kadınlar Liginde oynayabilmeleri için Veli İzin Yazısı (EK-2) Spor Kulübü tarafından TBHF’ ye 
gönderilecektir. 
 

14) Çift pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için de IIHF Transfer 
Kartlarının hazırlanması ve buna göre lisans çıkartılması zorunludur. Teşvik amacı ile bu sporcuların transfer 
kart işlem ücretleri TBHF tarafından karşılanacaktır.  

 
15) Kadınlar Ligi takımları sezon kadrolarında ve müsabaka kadrolarında en fazla 3 (üç) yabancı sporcu 

bulundurabilirler. Aynı anda sahada 2 (iki) yabancı sporcu oynayabilecektir. Takımlar, her bir IIHF Transfer 
Kartı bedeli için 2.000 TL (İkibin TL) TBHF Banka Hesabına yatıracaklardır (Yabancı sporcunun bağlı olduğu 
ülke federasyonunun talebi halinde, transfer kartı işlemleri için ilave 2.000 TL (İkibin TL) TBHF Banka Hesabına 
yatıracaklardır). IIHF’ ten Transfer kartı çıkartan, yabancı oyuncu statüsünde oynayan sporcuların (çift 
pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular hariç) Play-Off müsabakalarında oynayabilmeleri için, Lig 
müsabakalarında en az 3/4 oranında oynamaları zorunludur. Oturma iznini sporculuk haricinde alan yabancı 
sporcularda bu oran 3/5’ tir.  Yabancı Sporcuların sakatlık durumunda, ilgili hastane tahlil, tetkik ve raporlarını 
veriliş tarihinden itibaren en geç 2 gün içinde TBHF’ ye sunmaları gerekmekte olup, TBHF gerekli gördüğü 
durumlarda sporcunun TBHF Sağlık Kurulu tarafından muayene ve kontrolünü talep edebilir. 

 
16) Yabancı ve çift pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular için 2020-2021 Uluslararası Transfer Sezonu bitiş tarihi 31 

Ocak 2021 mesai bitimine kadardır (Başvuru tarihi esastır). 18 yaş altı sporcular için bu tarih dikkate alınmaz. 
 
17) Takımlar, yabancı sporcuların, Federasyon Faaliyetlerinde (All Star Maçı, alt yapı antrenmanları, Milli Takım 

hazırlık müsabakaları vb. gibi) yer almasını taahhüt ettiği takdirde;  
a) IIHF Buz Hokeyi Dünya Şampiyonalarında yer almış ülkelerin vatandaşı olan veya bu ülkelerin liglerinde 

yer almış en fazla 3 (üç) sporcuyla sınırlı olmak üzere her sporcu için aylık 4.000 TL Spor Kulübü Yardımı 
almaya hak kazanır. 

b) Bir takımın bir sporcu için alabileceği yardım en fazla 16.000 TL olabilir. 
c) Aylık hak edilen yardım sporcunun çıktığı ilk maç itibariyle başlar ve ay içinde oynanan Kadınlar Ligi 

maçlarının yüzdesiyle doğru orantılı olarak hesaplanır. Örneğin; Aralık ayında 4 Kadınlar Ligi maçı olan bir 
takımın yabancı sporcusu bu maçların 3 tanesinde oynadıysa aylık yardımı ¾ oranında hak edecektir. 

d) Yabancı sporcunun oynadığı son maç tarihi itibariyle yabancı yardımı sona erer. 
e) Yabancı sporcunun, Spor Bakanlığından yabancı sporcu uygunluk onayı alması gerekmektedir. 
f) Yabancı sporcu ile ilgili, Spor Kulübü Yardımı alacak kulüplerin, Kadınlar Ligi’nin ilk resmi müsabakasından 

itibaren en geç 15 gün içerisinde yardımdan faydalanacak sporcunun lisansını çıkartmış olması 
gerekmektedir. Aksi halde sporcu, Spor Kulübü Yardımından faydalanamaz. 
 

18) Kadınlar Ligi takımları, sezon kadrolarında yabancı kaleci bulundurmayıp, sadece yerli kaleci ile müsabakalara 
katılmaları durumunda aylık 1.500 TL Spor Kulübü Yardımı almaya hak kazanırlar. İlgili yardım müsabakaların 
devam ettiği her ay için ödenir. Bir takımın bu madde kapsamında alabileceği yardım en fazla 6.000 TL olabilir. 
Takımın sonradan kadrosuna yabancı kaleci transfer etmesi durumunda, almış olduğu önceki yardımları da 
TBHF’ ye iade etmesi gerekir. 

 
19) Kadınlar Liginde ARA TRANSFER uygulanmayacaktır. 

 
20) Müsabaka listesinde olan fakat sahaya çıkmamış sporcu oynamamış sayılır. 
 
21) Müsabakalarda, GMT Madde-15.1. Takımların Hükmen Yenik Sayılmasını Gerektiren Haller Maddesinde 

belirtilen şartlar ile hükmen yenik sayılan Takımlara; GMT Madde-15.2.2. kapsamında il içi müsabakalarda 
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(Aynı il takımlarının karşılaştığı müsabakalar) 5.000 (Beşbin) TL, il dışı müsabakalarda (Farklı il takımlarının 
karşılaştığı müsabakalar) 10.000 (Onbin) TL idari para cezası uygulanır. İlgili idari para cezasının ½’ si Hükmen 
Yenik Sayılan Takımın müsabakadaki rakibine Spor Kulübü Altyapı Yardımı olarak TBHF tarafından aktarılır.  

 
22) İtirazlar GMT Madde-28’de belirtildiği şekilde yapılacaktır. Her türlü itiraz harç ücreti 750 (Yediyüzelli) TL 

olarak belirlenmiştir. İtiraz ücretinin, itiraz sırasında TBHF Temsilcisine ödenmesi veya TBHF banka hesabına 
yatırılarak, dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 
23) Müsabakalarda görev alacak hakemler, TBHF Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenir. Federasyon, 

müsabaka tarihinden önce müsabakaları yönetecek hakemleri internet sitesinde ilan eder. 
 
24) 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 Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 

 
25) Maç cezası alarak müsabaka dışı kalan Sporcu, Antrenör veya Kulüp Görevlileri cezasını tamamlamadan 

müsabakalara katılamaz, katıldığı takdirde Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
 

26) Takımların müsabaka listelerini müsabaka saatinden en geç 120 dakika önce BUZNET sistemine yüklenmesi 
gerekmektedir. Belirtilen sürede BUZNET sistemine takım müsabaka listesini yüklemeyen kulüplere 500 
(Beşyüz) TL idari para cezası uygulanacaktır. TBHF Temsilcisi, saha komiseri, hakemlerin Müsabaka 
başlamadan 90 dakika önce tesiste olmaları gerekmektedir. Müsabakalardan 60 dakika önce EŞGÜDÜM 
TOPLANTISI yapılacaktır. Toplantıya kulübün akredite edilmiş resmi temsilcisinin katılması zorunludur. 
Müsabakaya çıkacak Takımların sporcularının lisansları ve takım listeleri, müsabakanın sayı hakemi 
tarafından kontrol edilecektir. Müsabakaya çıkacak Takımların antrenör ve diğer görevlilerinin 
akreditasyon kartları Federasyon Temsilcisi tarafından kontrol edilecektir. 

 
27) Kadınlar Ligi Play-Off’ a kalan takımlara, Play-Off müsabakaları deplasman ulaşımları için Spor Kulübü Yardımı 

yapılacaktır. Bunun haricinde Kadınlar Liginde, il dışına müsabakaya giden takımlara herhangi bir deplasman, 
harcırah, ulaşım ve konaklama yardımı yapılmayacaktır. 

 
28) Kadınlar Ligi Play-Off müsabakaları sonunda takımlara derecelerine göre aşağıdaki Spor Kulübü Yardımları 

yapılacaktır. 
 
Play-Off müsabakalarına kalan takımlara  : 10.000 TL 
Kadınlar Ligi Play-Off sıralamasına göre;  
Kadınlar Ligi Play-Off birincisi takıma  : 20.000 TL 
Kadınlar Ligi Play-Off ikincisi takıma  : 15.000 TL 
Kadınlar Ligi Play-Off üçüncüsü takıma  : 10.000 TL 
 

29) Kadınlar Ligine 2020-2021 sezonu dahil olmak üzere son 2 sezon kesintisiz katılan takımlara 4.000 TL, son 3 
sezon kesintisiz katılan takımlara 6.000 TL, son 4 sezon kesintisiz katılan takımlara 8.000 TL, son 5 sezon ve 
üzerinde kesintisiz katılan takımlara 10.000 TL Spor Kulübü Yardımı yapılacaktır. 
 

30) Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Pandemi Komisyonu tarafından belirlenen Faz-1 Faz-2 Faz-3 tavsiyelerine 
ve müsabakaların yapıldığı İl Umumi Hıfzıssıha Kurulları tarafından alınan kararlara kulüpler, sporcular, 
antrenörler, hakemler, müsabaka görevlileri, il temsilcileri ve görevli diğer kişiler uymakla yükümlüdür. 
Belirtilen yükümlülüklere aykırı eylemlerde bulunan kişi ve/veya kişiler bu eylemleri sebebi ile doğacak 
zararlardan sorumludur. Federasyonun kişi ve/veya kişilerin eylemlerinden doğan zararlardan sorumluluğu 
bulunmamaktadır. 
 

31) Kadınlar Ligi, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu talimat sadece 2020-2021 
sezonunu kapsar. TBHF, Kadınlar Ligi Statüsünde 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, ev sahibi ve misafir takımdan birer akredite 
edilmiş görevli (idareci veya antrenör), orta hakem, sayı hakemi, salon amiri veya yardımcısı, doktor veya ilk 
yardım görevlisi, resmi veya özel güvenlik görevlisi katılır. 

 
Eşgüdüm toplantısına TBHF Temsilcisi, ev sahibi ve misafir takımdan birer akredite edilmiş görevlinin (idareci 
veya antrenör) katılması zorunludur. Ev sahibi veya misafir takımın akredite edilmiş görevlilerinin katılmadığı 
eşgüdüm toplantısı yapılmaz ve durum TBHF Temsilcisi tarafından rapor edilir. Eşgüdüm toplantısı 
yapılmayan müsabakalar oynanmaz ve müsabaka ile ilgili kararı TBHF Yönetim Kurulu verir. 

 
Müsabaka sonrasında, TBHF Temsilcisi, ev sahibi ve misafir takımdan birer akredite edilmiş görevli ile 
değerlendirme toplantısı yapılır. Müsabaka ile ilgili GMT Madde-28 İtirazlar kapsamında yapılacak itirazların 
ilgili değerlendirme toplantısında yapılması gerekmektedir. 
 
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 

-120 DK Kulüplerin takım listelerini BUZNET sistemine girmesi 

-90 DK TBHF Temsilcisi ve Hakemlerin tesise gelişi 

-75 DK Takımların tesise gelişi 

-60 DK Eşgüdüm toplantısı ve lisansların/takım listelerinin sayı hakemine teslim edilmesi 

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

-30 DK Takımların ısınma için buz içine çıkması 

-15 DK Takımların soyunma odasına dönmesi 

-15 DK Buz temizliği 

-5 DK Takım listelerinin anons edilmesi 

-3 DK Takımlara sahaya gelmeleri için uyarıcı anonsun yapılması 

-3 DK Hakemlerin buz içine çıkması 

-2 DK Takımların buz içine çıkması 

0 DK Müsabakanın başlaması 

Maç Bitimi TBHF Temsilcisi ve iki takımın akredite idarecileri ile değerlendirme toplantısı 

 
 

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER. 
 

  


