TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
PANDEMİ SÜRECİ KADINLAR LİGİ TAKIM KADRO
YAPILARI STATÜSÜ
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu 2020-2021 Sezonu Kadınlar Ligi Statüsü Madde-10, Covid-19 Pandemi süreci
nedeniyle iptal edilmiştir. Lig müsabakalarının oynanması ve liglerin devamlılığının sağlanması amacıyla Kadınlar
Liginde yer alan takımların uyması gereken müsabaka kadro koşulları iş bu statüde belirlenmiş olup, aşağıda
belirtildiği şekilde uygulanacaktır.
1)

Kulüpler bünyelerinde sporcu, antrenör ve görevlilere bu talimat kapsamında müsabakasının bulunduğu
hafta en erken Çarşamba günü COVID-19 PCR testi yaptırmak ile yükümlüdür. TBHF tarafından aşağıda detaylı
olarak belirtilen şartlarda ücretsiz COVID-19 PCR testi yaptırılacaktır. Ancak kulüplerin maddi yükümlülüğü
kulübe ait olmak üzere müsabakasının bulunduğu hafta en erken Çarşamba günü COVID-19 PCR testi yaptırıp
sonuçları Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Federasyona bildirmek ya da TBHF tarafından yapılan
testi ve sonuçlarını kabul etmek yönünde tercih hakları bulunmaktadır.

2)

TBHF tarafından yapılan PCR testlerine veya kendi imkanlarıyla planlanan PCR testlerine katılacak sporcu,
antrenör ve görevlilerin listesinin Kulüpler tarafından en geç müsabaka öncesi Çarşamba günü saat 13:00’ e
kadar TBHF’ ye bildirilmesi zorunludur. Listede yer almayan sporcu, antrenör ve görevliler o haftadaki
müsabakalar da yer alamazlar.

3)

TBHF tarafından yapılan testler riski en aza indirmek için tarama ve tedbir amaçlı yapılacak olup, klinik tanı koymak
maksatlı olmayacağından pozitif tanı alan veya negatif dahi olsa şikayeti olan, şüpheli belirti ve bulgular

sahip kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurmaları gerekmekte olup bu husus hem kendileri hem de
temasta oldukları kişilerin sağlığı açısından önemlidir ve kişinin bireysel sorumluluğundadır.
4)

TBHF tarafından yapılan COVID-19 PCR testi sonucu pozitif çıkanlar en yakın sağlık kuruluşuna müracaat edip
yeniden COVID-19 PCR testi yaptıracaklardır. Bu kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina
sürecinin bitimine dek TBHF müsabakalarına ve diğer bütün faaliyetlere katılmayacaktır. Ancak Sağlık
Bakanlığı’ndan onaylı başka bir test ile müsabakadan 1 gün önce testinin negatif olduğunu yazılı belge ile
ispatlayan kişinin testi negatif kabul edilecektir.

5)

TBHF tarafından yapılan COVID-19 PCR test sonucu negatif olmasına rağmen ayakta başvuran hastalar için
COVID-19 sorgulama kılavuzuna göre COVID-19 için ayrılmış alana gönderilenler sağlık kuruluşuna müracaat
edecek ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık görevlilerinin direktifleri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

6)

COVID-19 PCR testini kendi imkanları ile yaptıran kulüpler Perşembe günü mesai bitimine kadar Federasyona
müsabakada görev alacak sporcu, antrenör ve görevlilere ilişkin test sonuçlarını bildirmedikleri takdirde
hükmen yenik sayılacaklardır. Test sonucu pozitif çıkan kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen karantina
sürecinin bitimine dek TBHF müsabakalarına ve diğer bütün faaliyetlere katılmayacaktır. Test sonucu negatif
olmasına rağmen ayakta başvuran hastalar için COVID-19 sorgulama kılavuzuna göre COVID-19 için ayrılmış
alana gönderilenler sağlık kuruluşuna müracaat edecek ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık görevlilerinin
direktifleri doğrultusunda hareket edeceklerdir.

7)

Kulüpler müsabakalar neticesinde doğacak sağlık problemi, maddi ve manevi zarar vb. bütün hususlarda
TBHF’ nin hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve alınan tedbirlerin yeterli olduğunu peşinen kabul etmişlerdir.

8)

Takımların minimum müsabaka kadrosu 10 Oyuncu ve 1 Kaleci (10+1) olarak uygulanacaktır. Bu sporcuların
tamamının Covid-19 PCR testi sonuçlarının negatif olması, yakın temas izole karantina sürecinde
olmamaları gerekmektedir.
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9)

TBHF tarafından test yapılmasını kabul eden kulüplerin müsabakalardan önce, Federasyon tarafından
belirlenen ve takımlara bildirilen yer, gün ve saatte takım sporcuları ve teknik kadrosuna PCR testi
uygulanacaktır. İlgili teste katılacak sporcu ve teknik kadronun Covid-19 Vaka Sorgulama Kılavuzunu ve
Muvafakatnameyi imzalaması zorunludur (Ek-1).

10) TBHF tarafından Takımların en fazla 22 sporcu ve 5 teknik personeline PCR testi uygulanacaktır.
11) Oyuncu bekleme sıralarında sporcular hariç, Covid-19 PCR testi sonuçlarının negatif olan en fazla 3 takım
görevlisi (Antrenör, İdareci, Malzemeci, Doktor) yer alabilecektir. 2. Kademe Antrenör bulundurma
zorunluluğu, ilgili 2. Kademe antrenörün Covid-19 PCR testi sonucunun pozitif olması durumunda
aranmayacaktır.
12) Takımlar minimum 15 Oyuncu ve 2 Kaleciye PCR testi uygulatmak zorundadır. Yeterli sayıda sporcuyu teste
sokmaması neticesinde Madde-7’ de belirtildiği şekilde minimum müsabaka kadrosunu tamamlayamayan
(10+1) takım Hükmen Yenik ilan edilecektir. Federasyonun uygulayacağı PCR testinden önce, test günü
mevcut durumu pozitif Covid-19/yakın temas izole karantina işlemi uygulanan sporcuların resmi onaylı
raporları, Federasyona testlerden önce ibraz edilecektir. Bu durumdaki sporcu sayısı Federasyonun
uygulayacağı PCR testine katılması gereken sporcu sayısından düşülecektir.
13) PCR test sonuçları aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:
a) PCR testi sonucu pozitif çıkan veya test günü mevcut durumu pozitif Covid-19/yakın temas izole karantina
işlemi uygulanan Oyuncuların toplam sayısı 3’den fazla olduğu ve takımın 10 Oyuncu+1 Kaleciyi (10+1)
tamamlayamadığı durumda müsabaka ertelenecektir.
b) PCR testi sonucu pozitif çıkan veya test günü mevcut durumu pozitif Covid-19/yakın temas izole karantina
işlemi uygulanan Kalecilerin sayısı 1’ den (bir) fazla olduğunda müsabaka ertelenecektir.

c) PCR testi sonucu pozitif çıkan veya test günü mevcut durumu pozitif Covid-19/yakın temas izole karantina
işlemi uygulanan Antrenör, İdareci ve diğer görevlilerin olması durumunda müsabaka oynanacaktır.
14) Yukarıdaki a ve b bentlerinde belirtildiği şekilde pozitif Covid-19 sayıları haricinde minimum müsabaka
kadrosunu (10 Oyuncu ve 1 Kaleci) tamamlayamayan takım Hükmen Yenik ilan edilecektir (Örnek: Takımın
Cumartesi-Pazar 2 müsabaka oynayacağı haftada, Cumartesi günü 10+1 ile müsabakaya katılan takımın 1
oyuncusu maç cezası alır ise ve takımın o hafta test sonucu negatif Covid-19 sonuçlu başka bir sporcusu
bulunmuyor ise Pazar günü müsabakasın da Hükmen Yenik ilan edilir).
15) Pozitif Covid-19 sporcu sayıları nedeniyle ertelenen müsabakalar, liglerin devamlılığının sağlanması ve liglerin
belirlenen takvim doğrultusunda tamamlanabilmesi için en uygun haftaiçi veya haftasonu tarihte oynatılır.
Erteleme müsabakalarının (gerek duyulması halinde tüm müsabakaların) belirlenen lig takvimi doğrultusunda
oynatılmasının mümkün olmadığı durumda Federasyon kararı ile ertelenen müsabakalar (gerek duyulması
halinde tüm müsabakalar) , takımların evsahibi-deplasman durumu gözetilmeksizin tek bir ilde takımların bir
araya gelmesi ile oynatılabilir.
16) İşbu statü hükümleri TBHF tarafından yürütülecek olup, ilgili resmi makamların ve Covid-19 Pandemi
sürecinin seyri göz önünde bulundurularak, statü hükümlerinde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
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TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER.

