TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
2016 - 2017 Sezonu Minikler Ligi Statüsü
TANIMLAR
Bu Statüde geçen;
TBHF
GMT
Minikler Ligi

: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
: Genel Müsabaka Talimatını,
: 2016-2017 Sezonu Minikler Ligini ifade eder.

ESAS HÜKÜMLER
1) Minikler Ligi Türkiye Şampiyonası Müsabakaları belirlenen illerde Kasım-Haziran aylarında oynanacaktır.
2) Minikler Liginde yapılacak müsabakalarda yer alacak sporcular, 2016-2017 sezonu lisans ve vize işlemlerini Spor
Genel Müdürlüğü sicil, lisans, tescil ve transfer talimatı çerçevesinde yaptıracaklardır.
3) Minikler Ligine, TBHF tarafından 2016-2017 Sezonu Kulüp Tescil ve Vizeleri yapılmış olan kulüpler iştirak
edeceklerdir. Minikler Ligi müsabaka programı ve planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre:
a) TBHF Minikler ligine tescil vize işlemlerini yapmış her kulüp katılabilecektir.
b) Minikler Liginde yer alan takımlar, illerinde gruplara ayrılıp lig usulü müsabakalara katılacaktır. Tek
takımlı iller aynı grupta yer alacaktır. Minikler liginde skor ilan edilmeyecektir.
c) 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
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 ve
iş bu statüde belirlenmiştir.
6) Minikler Liginde 5-10 yaş (2007-2012 doğumlu) kız ve erkek sporcular oynayabilecektir.
7) 2016-2017 Sezonu Minikler Ligine katılacak takımların maç kadrolarında, sahada en az 10 oyuncu ve 1 kaleci
(10+1) yer alması gerekmektedir. Aksi durumda müsabaka oynanmadan eksik olan kulüp hükmen yenik ilan
edilecek ve GMT Madde-15 hükümleri uygulanacaktır.
8) 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. Hakemin gerekli gördüğü durumlarda
süre durdurulacak olup, durdurulan maçta süre kronometreyle tutulacaktır. Minikler Liginde 2 dakikalık cezalar 1
dakika, 10 dakikalık cezalar 5 dakika olarak uygulanacaktır.
9) 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.
10) Minikler Liginde müsabakalara katılacak sporcu, antrenör ve idareciler ile ilgili GMT Madde-22, Madde-23 ve
Madde-24 hükümleri uygulanacaktır.
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11) 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).
12) 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.
13) Çift pasaportlu TC vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için gerekli IIHF
işlemlerinin yapılması zorunludur.
14) Minikler Liginde, yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunmamaktadır.
15) Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde velisinin görevi nedeniyle oturma izni olan, oturma ve/veya çalışma
izinlerini Buz ve In-line Hokey kulüpleri aracılığı ile çıkartılmamış olan ve Türkiye’de ilk müsabaka tarihinden en az
bir yıl önce başlamak üzere ikamet etmiş veya iki yıl ve üzeri ikamet izni bulunan yabancılar 14. Maddeden muaf
tutulur ve Minikler Liginde oynamalarına izin verilir. Bu koşulları sağlayan oyuncuların oturma izinlerini
belgelemeleri ve gerekli IIHF işlemlerini yapmaları gerekmektedir. Bir kulüpte en fazla iki yabancı oyuncu bu
maddeden yararlanarak maç kadrosunda yer alabilir. Bu koşullara uymadığı tespit edilen bir oyuncuyu
kadrosunda barındıran kulüp, TBHF disiplin kuruluna sevk edilir.
16) Minikler Liginde ara transfer hakkı yoktur. 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 esnasında Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonunun (IIHF) kurallarına uymayan ve centilmenlik dışı
hareket eden sporcu, antrenör ve idareciler ve diğer kulüp görevlileri, müsabaka öncesi; sonrası ise TBHF'
kurallarına karşı gelen ve kışkırtıcı davranışta bulunanlar her türlü sporcu, antrenör, idareci v.b. görevliler TBHF
Ceza ve Disiplin kuruluna sevk edilirler.
20) Minikler Ligi, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu statü sadece 2016-2017
sezonunu kapsar. TBHF, Minikler Ligi Statüsünde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Tüm Takımlara Başarılar Diler.

