TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
2014 - 2015 Sezonu Erkekler Süper Lig Statüsü
TANIMLAR
Bu Statüde geçen;

TBHF
GMT
Süper Lig

: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
: Genel Müsabaka Talimatını,
: 2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Ligini, ifade eder.

ESAS HÜKÜMLER
1.

TBHF Süper Liginin Aralık 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında oynanması planlanmaktadır.

2.

Süper Ligde yapılacak müsabakalarda yer alacak sporcular, 2014-2015 sezonu lisans ve vize
işlemlerini Spor Genel Müdürlüğü sicil, lisans, tescil ve transfer talimatı çerçevesinde
yaptıracaklardır.

3.

Süper Lige, TBHF tarafından kulüp tescil vizeleri yapılmış olan kulüpler iştirak edeceklerdir. Süper
Lig müsabaka programı ve planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre:
a)
b)
c)
d)

Süper Lig de 4 takım yer alacaktır.
Süper Lig, Lig ve Elemeli Play-off yöntemiyle oynanacaktır.
LİG MAÇLARI: Tek grup ve dört devreli oynanacaktır.
PLAY-OFF: 4 devreli Lig maçları sonunda, sıralamada 1. ve 4. , 2. ve 3. olan takımlar birbirleri ile
eşleşerek yarı final maçları oynarlar. Lig maçlarında birbirleri ile oynadıkları müsabakalarda 3
veya 4 kez galip gelen takımlar; PLAY-OFF YARI FİNAL, 3.LÜK VE FİNAL eşleşmelerinde birbirleri
ile eşleştiklerinde seriye 1 galibiyet ile başlarlar aksi durumda yani lig maçlarında birbirlerine
karşı oynadıkları maçlarda galibiyet sayılarında eşitlik (2-2) söz konusu ise seriler 0-0 ile başlar.
PLAY-OFF YARI FİNAL maçlarında toplam 2 galibiyete ulaşan takım PLAY-OFF FİNALİNE yükselir,
mağlupları 3.lük müsabakaları oynarlar (Eşleşen takımların, lig maçlarında birbirleri ile oynadıkları
maçlara bakılır, 3 veya 4 galibiyet alan takım seriye 1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF YARI FİNAL
maçlarında 1 galibiyet daha alması durumunda toplam 2 galibiyete ulaşarak PLAY-OFF FİNALİNE
yükselir). PLAY-OFF YARI FİNAL eşleşmelerinde, ilk 2 maç lig sıralamasında üstte yer alan takımın
sahasında, 3.maç (gerek olması halinde) altta yer alan takımın sahasında oynanır.
PLAY-OFF 3.LÜK maçlarında toplam 3 galibiyete ulaşan takım Süper Lig 3.sü olur, 4. olan takım
2015-2016 sezonunda Erkekler 1.Ligine düşer (Eşleşen takımların, lig maçlarında birbirleri ile
oynadıkları maçlara bakılır, 3 veya 4 galibiyet alan takım seriye 1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF
3.LÜK maçlarında 2 galibiyet daha alması durumunda toplam 3 galibiyete ulaşarak Süper Ligi
3.sırada tamamlar).
PLAY-OFF FİNAL maçlarında toplam 3 galibiyete ulaşan takım Süper Lig Şampiyonu olur (Eşleşen
takımların, lig maçlarında birbirleri ile oynadıkları maçlara bakılır, 3 veya 4 galibiyet alan takım
seriye 1 galibiyet ile başlar, PLAY-OFF FİNAL maçlarında 2 galibiyet daha alması durumunda toplam
3 galibiyete ulaşarak Süper Ligi 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 Süper Lige 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.

Süper Ligde kıyafetler, GMT Madde-25’ e göre uygulanacaktır. Sezon boyunca istatistik bilgilerinin
düzenli tutulabilmesi için, tüm sporcular sezon boyunca aynı forma numarası ile oynayacaklardır
(Uyulmadığı taktirde, her ihlal için 200 (İkiyüz) TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili
hükümleri uygulanacaktır).
Fikstür ilan edildikten sonra, ilk müsabaka tarihinden 7 gün öncesine kadar tüm takımlar; sporcu
ad, soyad ve forma numaralarının olduğu listeleri TBHF’ ye göndereceklerdir. Müsabakalarda bu
listeler esas alınacak olup, sezon içerisinde TBHF’ ye bildirilerek listelere sporcu ilave edilebilir.

7.

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

8.

Takımların maç kadrolarında ve sahada en az iki yıllık ülkemizde veya IIHF’e bağlı ülkelerde buz
hokeyi lisanslı ve vizeli 13 oyuncu ve 2 kaleci (13+2) yer alması gerekmektedir (2014-2015
sezonundan önceki sezonlarda lisans çıkartmış olması). Aksi durumda müsabaka oynanmadan
eksik olan kulüp hükmen yenik ilan edilecek ve GMT Madde-15 hükümleri uygulanacaktır.

9.

Takımların müsabaka kadrolarında ve müsabaka sırasında, 2014-2015 sezonu vizesi yapılmış olan
en az 1.kademe antrenörün fiili olarak bulunması zorunludur (Uymayan kulüplere maç başına 200
TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır). Antrenörlük belgesine
sahip sporcular, 2014-2015 sezonunda kendi takımlarında aynı anda hem antrenör hem sporcu
olarak görev yapamazlar.

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 TL idari para cezası ve Disiplin
Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır.

11.

Süper Ligde 16 yaş (1999 doğumlu) ve üstü erkek sporcular oynayabilecektir.

12.

Süper Ligde, Yabancı Oyuncu kontenjanı kademeli olarak uygulanacaktır. Takımlar; 2014 Sezonu
IIHF Dünya Şampiyonası Grup Müsabakalarına katılan, 18 Yaşaltı, 20 Yaşaltı ve A Milli Takım
Kadrolarında yer Milli Sporcu sayılarına göre yabancı sporcu oynatabileceklerdir. Buna göre;
1-6 arası Milli Sporcusu bulunan takımlar, 5 yabancı sporcu
7 Milli Sporcusu bulunan takımlar, 4 yabancı sporcu
8 Milli Sporcusu bulunan takımlar, 3 yabancı sporcu
9 Milli Sporcusu bulunan takımlar, 2 yabancı sporcu
10 Milli Sporcusu bulunan takımlar, 1 yabancı sporcu Maç kadrosunda bulundurabilecek, aynı anda
sahada 2 (İKİ) yabancı oyuncu oynayabilecektir. Kulüpler, her bir yabancı oyuncu transferi için
2.500 TL (İkibinbeşyüz TL) TBHF Banka Hesabına yatıracaklardır.
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13.

Çift pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için de IIHF
Transfer Kartlarının hazırlanması ve buna göre lisans çıkartılması zorunludur.

14.

2014-2015 IIHF Transfer Sezonu bitiş tarihi Yabancı ve Çifte uyruklu Sporcular için 15 Şubat 2015
mesai bitimine kadardır (Başvuru tarihi muteberdir).

15.

Süper Ligde ara transfer hakkı yoktur. IIHF’ ten Transfer kartı çıkartan, yabancı oyuncu statüsünde
oynayan sporcuların (çift pasaportlu, T.C. vatandaşı statüsünde oynayan sporcular hariç) Play-off
müsabakalarında oynayabilmeleri için, Lig maçlarında en az 3/4 oranında oynamaları zorunludur.
Sporcuların sakatlık durumunda, ilgili hastane tahlil, tetkik ve raporlarını veriliş tarihinden itibaren
2 gün içinde TBHF’ ye sunmaları gerekmekte olup, TBHF gerekli gördüğü durumlarda sporcunun
muayene ve kontrolünü talep edebilir.

16.

Müsabaka listesinde olan fakat sahaya çıkmamış sporcu oynamamış sayılır.

17.

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

18.

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

19.

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.

20.

Ceza alarak müsabaka sonunda Lisansına veya tanıtma kartına Hakem veya Temsilci tarafından el
konulan Sporcu, Antrenör veya Kulüp Görevlileri cezasını tamamlamadan maçlara katılamaz,
katıldığı takdirde yine ceza kurulunun ilgili maddesi hükmünce işlem yapılır. Antrenörler de
“Antrenör Kimlik Kartını” oyuncu lisanslarıyla beraber karşılaşma öncesi Sayı Hakemine teslim
etmek zorundadır.

21.

TBHF Federasyon Temsilcisi, saha komiseri, Gözlemci Hakemlerin Müsabaka başlamadan 90 dakika
önce tesiste olmaları gerekmektedir. Müsabakalardan 60 dakika önce EŞGÜDÜM TOPLANTISI
yapılacaktır. Bu toplantıda iki takım temsilcileri, gözlemci/saha komiseri, başhakem, resmi güvenlik
amiri, salon müdürü ve ilk yardım görevlisi ile varsa Özel Güvenlik Şirketi Temsilcisi (amir
düzeyinde) katılacaktır. Müsabaka sonrasında temsilcinin gerekli görmesi halinde Değerlendirme
Toplantısı yapılır. Bu toplantıya her iki kulübün temsilcisi, resmi güvenlik amiri, salon müdürü ve
varsa Özel Güvenlik Şirketi Temsilcisi (amir düzeyinde) katılır. Toplantıların organizasyon
sorumluluğu ev sahibi kulüptedir. Takım Yöneticileri oyuncuların numaralarını ve isimlerini tam
okunur biçimde federasyonun resmi internet sitesinde bulunan "Maç Takım Listesi Formu" nu
doldurup, imzalayıp sayı hakemine vermek zorundadır. Maça çıkacak Takımların sporcularının
lisansları ve antrenörlerin kimlik belgeleri Müsabakanın sayı hakemi tarafından kontrol edilecektir
(EK-2).

22.

Süper Ligde, il dışına müsabakaya giden takımlara herhangi bir deplasman, harcırah, ulaşım ve
konaklama yardımı yapılmayacaktır (2015 yılı bütçesine göre TBHF Yönetim Kurulu tarafından
yeniden değerlendirme yapılabilir).
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23.

Süper Lig Play-off müsabakaları sonunda oluşacak sıralamaya göre takımlara aşağıdaki ödüller
sezon sonundan itibaren ödenecektir.
Süper Lig Play-off sıralamasına göre;
Süper Lig Play-off birincisi takıma
: 8.000 TL
Süper Lig Play-off ikincisi takıma
: 6.000 TL
Süper Lig Play-off üçüncüsü takıma : 4.000 TL

24.

Süper Lig, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu Lig Statüsü sadece
2014-2015 sezonunu kapsar. TBHF, Süper Lig Statüsünde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER.

EK-1 (2014-2015 Sezonu Erkekler Süper Lig Kulüpleri)

2014-2015 SEZONU ERKEKLER SÜPER LİG KULÜPLERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SPOR KULÜBÜ
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
KOÇ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
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EK-2
TEMSİLCİLER KURULU MÜSABAKA HAZIRLIK VE ZAMAN ÇİZELGESİ
1) Eşgüdüm toplantısı, TBHF temsilcisinin başkanlığında Süper Lig, 1. Lig, Kadınlar Ligi, ve TBHF’ ce izin
verilen diğer liglerin önemli müsabakalarında karşılaşmanın oynanacağı gün müsabakanın başlama
saatinin 1 saat öncesinde yapılır. Bu toplantıya; iki takım temsilcileri, gözlemci, başhakem, İL
Temsilcisi, resmi güvenlik amiri, salon müdürü ve ilk yardım görevlisi ile varsa Özel Güvenlik Şirketi
Temsilcisi (amir düzeyinde) katılır.
Toplantı, ev sahibi kulüp yetkilisi ile resmi güvenlik amiri 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 apılır. Bu
toplantıya her iki kulubün temsilcisi, resmi güvenlik amiri, salon müdürü ve varsa Özel Güvenlik Şirketi
Temsilcisi (amir düzeyinde) katılır.
Toplantıların organizasyon sorumluluğu ev sahibi kulüptedir.
2) Müsabakalarda görevli olan tüm yetkililer ve kulüpler, aşağıda bulunan zaman çizelgesine uygun
hareket etmek zorundadırlar.
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GÖREV - UYGULAMA
Temsilci, Gözlemci ve Hakemlerin tesise
gelişi
Eşgüdüm toplantısı
Takımların tesise gelişi
Temsilcinin her iki takım soyunma odasını
ziyaret ederek bir istek veya şikayetlerinin
olup olmadığını sorması
Takımların ısınma için buz içine çıkması
Takımların soyunma odasına dönmesi
Takım listelerinin anons edilmesi
Buz temizliği
Uyarıcı anonsun yapılması
Hakemlerin buz içine çıkması
Takımların buz içine davet edilmesi
Sporcuların ve malzemelerinin hakem
tarafından kontrolü
Kalelerin seçimi ve hakemler tarafından
kalelerin kontrolü
Müsabakanın başlaması
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