TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
2018-2019 Sezonu Minikler Ligi Statüsü
TANIMLAR
Bu Statüde geçen;
TBHF
: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
GMT
: Genel Müsabaka Talimatını,
Minikler Ligi : 2018-2019 Sezonu Minikler Ligini,
Takım
: 2018-2019 Sezonu Minikler Ligine katılan Spor Kulübünü, ifade eder.

ESAS HÜKÜMLER
1)

Minikler Ligi Müsabakaları belirlenen illerde Ekim 2018-Haziran 2019 tarihleri arasında oynanacaktır.

2)

Minikler 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)

Minikler Ligine, TBHF tarafından 2018-2019 Sezonu Kulüp Tescil ve Vizeleri yapılmış olan takımlar iştirak
edeceklerdir. Minikler Ligi müsabaka programı ve planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre:
a) TBHF Minikler Ligine ve Türkiye Şampiyonalarına tescil vize işlemlerini yaptıran tüm takımlar katılabilecektir.
b) Minikler Liginde yer alan takımlar ile lig usulü İl Müsabakalarına düzenlenecektir. Tek takımlı iller, istedikleri
taktirde diğer İl Müsabakalarına katılabileceklerdir.
c) 29 Ekim Minikler Türkiye Şampiyonası Ankara ilinde düzenlenecektir.
d) 23 Nisan Minikler Türkiye Şampiyonası İstanbul ilinde düzenlenecektir. (19 Mayıs Minikler
Türkiye Şampiyonası olarak Ankara ilinde düzenlenecektir.) Değişiklik Tarihi: 04.03.2019
e) Diğer illerde yapılacak olan Şampiyonalar TBHF tarafından ilan edilecektir.
f) Bölge ve tesislerin durumuna göre yer, tarih, müsabaka saati Federasyonca belirlenecek olup değişiklik
yapma hakkı Federasyona aittir.

4)

Lige katılma esaslarını kabul edip Minikler Ligine katılacağını taahhüt eden ve TBHF Liglerine girmesi onaylanan
takımlar 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
ve iş bu statüde belirlenmiştir. Müsabakalar aşağıda belirtilen kurallara göre oynanacaktır:
a) Minikler Ligi maçları buzun 1/3 lük alanında oynanacaktır. Minikler Ligi müsabakaları 15 dakikadan 3 devre
halinde süre durdurulmadan oynanacak, devre araları 3 dakika olacaktır.
b) Minikler müsabakaları aynı anda oyunda 4 oyuncu ve 1 kaleci ile oynanacaktır (4+1).
c) Her bir dakikada zorunlu oyuncu değişikliği yapılması için siren çalar. Sirenin çalmasıyla kaleci hariç tüm
oyuncular pakla oynamayı bırakıp buzu terk ederler. Aksi takdirde takımı bir ceza alır. Buzu terk eden
oyuncuların yerine yeni oyuncular girer.
d) Cezalar da hakem, eliyle ceza verdiği takımı düdük çalarak gösterir. Oyun durmaz. Bir takım ikinci cezayı alınca
rakip takım penaltı atışı yapar.
e) Penaltı atışında oyuncular oyundan çıkmaz. Penaltı atılacak kalenin diğer yarı sahasında dururlar.
f) Oyun başlangıcı, devre başlangıcı ve golden sonra oyun ortadan hakem atışı ile başlar. Oyun durmalarında
hakem oyunu başlatmak için pakı kale arkası veya sahanın herhangi bir noktasına eliyle atar.
g) Zaman durmaksızın oynanır. Sadece oyuncu sakatlanmasında oyun durur. Kalan süre oyuna sonradan eklenir.
h) Minikler liginde skor ilan edilmeyecektir.

6)

Minikler Liginde 5-10 yaş (2009-2014 doğumlu) kız ve erkek sporcular oynayabilecektir.
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7)

2018-2019 Sezonu Minikler Ligine katılacak takımların maç kadrolarında, SAHADA EN AZ 12 OYUNCU VE 1
KALECİ (12+1) yer alması gerekmektedir. Aksi durumda müsabaka oynanmadan eksik olan takım hükmen yenik
ilan edilecek ve GMT Madde-15 hükümleri uygulanacaktır.

8)

Minikler Liginde kıyafetler, GMT Madde-25’ e göre uygulanacaktır. Takımların forma ve çorapları tüm
sporcularda aynı renk olmak zorundadır. Diğer koruyucu malzemelerde (Kask, şort, eldiven) aynı renk
zorunluluğu aranmaz.

9)

Minikler Liginde müsabakalara katılacak sporcu, antrenör ve idareciler ile ilgili GMT Madde-22, Madde-23 ve
Madde-24 hükümleri uygulanacaktır.

10)

Takımların müsabaka kadrolarında ve müsabaka sırasında, en az 1.kademe antrenörün fiili olarak bulunması
zorunludur (Uymayan kulüplere maç başına 200 TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri
uygulanacaktır).

11)

Müsabakalarda görev yapacak tüm takım görevlilerinin Akreditasyon Kartlarını üzerlerinde taşımaları zorunlu
olup, Akreditasyonu Kartı olmayanların takım oyuncu sıralarında bulunmaları yasaktır, tespit edilmesi halinde
ilgili kulübe her ihlal için 500 TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır.

12)

Çift pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için gerekli IIHF
işlemlerinin yapılması zorunludur.

13)

Minikler Liginde, yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunmamaktadır.

14)

Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde en az bir yıl oturma izni olan, oturma izinlerini Buz Hokeyi ve In-line Hokeyi
kulüpleri aracılığı ile çıkartılmamış olan yabancı sporcular 14. Maddeden muaf tutulur ve Minikler Liginde
oynamalarına izin verilir. Bu koşulları sağlayan oyuncuların oturma izinlerini belgelemeleri ve gerekli IIHF
işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Bir takımda müsabaka kadrosunda yer alan yabancı sporculardan, en fazla
ikisi aynı anda müsabakaya girerek oyunda yer alabilir. Bu koşullara uymadığı tespit edilen bir oyuncuyu
kadrosunda barındıran kulüp, TBHF disiplin kuruluna sevk edilir.

15)

Minikler Liginde ara transfer hakkı yoktur. Müsabaka listesinde olup, sahaya çıkmamış sporcu oynamamış sayılır.

16)

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

17)

Maçlarda görev alacak hakem ve hakem gözlemcileri, Federasyon MHK tarafından belirlenir. Federasyon,
müsabaka tarihinden önce maçları yönetecek hakemleri internet sitesinde ilan eder.

18)

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.

19)

Minikler Ligi, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu statü sadece 2018-2019
sezonunu kapsar. TBHF, Minikler Ligi Statüsünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Tüm Takımlara Başarılar Diler.
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