TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
2022-2023 Sezonu U12/U14 YILDIZLAR Ligi Statüsü

TANIMLAR
Bu Statüde geçen;
TBHF
: Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunu,
GMT
: Genel Müsabaka Talimatını,
Yıldızlar Ligi
: 2022-2023 Sezonu U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Liglerini,
Takım
: 2022-2023 Sezonu Yıldızlar Ligine katılan Spor Kulübünü, ifade eder.

ESAS HÜKÜMLER
1)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligi il müsabakaları, bölge müsabakaları ve final müsabakaları Kasım 2021 –
Haziran 2022 tarihleri arasında oynanacaktır.

2)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Liginde yapılacak müsabakalarda yer alacak sporcular, 2022-2023 sezonu
lisans ve vize işlemlerini Sporcu Lisans, Vize, Transfer Yönetmeliğine göre yaptıracaklardır.

3)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Liglerine, TBHF tarafından 2022-2023 Sezonu Kulüp Tescil ve Vizeleri
yapılmış olan kulüpler iştirak edeceklerdir. U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligi müsabaka programı ve
planlaması bu çerçevede yapılacaktır. Buna göre:
a) U12 YILDIZLAR LİGİ;
i) Takım sayısının 1’ den (Bir) fazla olduğu, buz hokeyi tesisi olan illerde tescil ve vize yaptırmış olan
kulüpler lig usulü il turnuvaları yapacaklar ve il sıralamasını oluşturacaklardır. Oluşan il sıralamaları,
U12 YILDIZLAR Ligi Türkiye Şampiyonası’nda seri başı takımların belirlenmesinde ve grupların
oluşturulmasında dikkate alınacaktır.
ii) U12 YILDIZLAR Ligi Türkiye Şampiyonasına, katılım başvurusunda bulunan tüm takımlar katılabilecektir.
iii) U12 YILDIZLAR Ligi Türkiye Şampiyonası, katılım başvurusunda bulunan takım sayısına göre
belirlenecek gruplarda, lig yöntemi ile tek veya iki devreli olarak oynanacaktır. Grup maçları sonrasında
elemeli Play-Off yöntemi ile takımların sıralamaları ve dereceleri belirlenecektir.
iv) İl ve Türkiye Şampiyonası müsabakaları tarihleri ve yerleri TBHF tarafından belirlenir.
b) U14 YILDIZLAR LİGİ;
i) Buz Hokeyi tesisi olan illerde tescil ve vize yaptırmış olan kulüpler lig usulü il turnuvaları yapar ve il
sıralamasını oluşturur. İllerdeki maç sayısı başvuran kulüp sayısına göre TBHF tarafından belirlenir.
ii) DOĞU BÖLGESİ Ankara, Kayseri ve Erzurum takımlarından oluşur.
5 takımlı oynanacak olan Doğu Grubuna katılmaya hak kazanacak illerin takım kontenjanları, lige
katılım başvurularından sonra ilan edilecektir. Tek takımlı iller eleme müsabakası oynayabilir. Doğu
Grubu müsabakaları tek devreli lig usulü oynanacaktır.
Doğu Grubunu ilk 4 sırada bitiren takımlar Türkiye Şampiyonası Final Grubuna katılmaya hak kazanır.
iii) BATI BÖLGESİ İstanbul, Kocaeli ve İzmir takımlarından oluşur.
5 takımlı oynanacak olan Batı Grubuna katılmaya hak kazanacak illerin takım kontenjanları, lige katılım
başvurularından sonra ilan edilecektir. Tek takımlı iller eleme müsabakası oynayabilir. Batı Grubu
müsabakaları tek devreli lig usulü oynanacaktır.
Batı Grubunu ilk 4 sırada bitiren takımlar Türkiye Şampiyonası Final Grubuna katılmaya hak kazanır.
Yeni katılan il olması durumunda bölge yakınlığına göre gruplara yerleştirileceklerdir. Takım sayısına
göre grup maçları çift devre oynatılabilir.
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iv) U14 YILDIZLAR Ligi Türkiye Şampiyonası Final Grubu 4’ er takımlı 2 grupta oynanacaktır (A Grubu ve
B Grubu). Gruplar Doğu ve Batı Gruplarından gelen takımlar ile aşağıdaki şekilde oluşacaktır.
A Grubu: Doğu-1, Batı-2, Batı-3, Doğu-4
B Grubu: Batı-1, Doğu-2, Doğu-3, Batı-4
Gruplarda takımlar tek devreli lig usulü müsabakalar oynayacaktır. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan
takımlar çapraz eşleşerek, yarı final, 3.lük ve final müsabakaları oynayacaktır. Gruplarını son 2 sırada
tamamlayan takımlar çapraz eşleşerek 5., 6., 7., 8. Sıralama müsabakaları oynayacaktır.
v) İl, Grup ve Türkiye Şampiyonası Final Grubu müsabaka tarihleri ve yerleri TBHF tarafından belirlenir.
c) Candan Liman U12 YILDIZLAR Turnuvası: Katılım başvurusunda bulunan tüm takımların katılımı ile
düzenlenecektir. Turnuvanın düzenleneceği tarih, il ve turnuva programı TBHF tarafından ilan edilecektir.
4)

Lige katılma esaslarını kabul edip U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligine katılacağını taahhüt eden takımlar
daha sonra ligden çekilmeleri halinde, GMT Madde-19 hükümleri uygulanacaktır.

5)

Müsabakalarda, Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) oyun kuralları, GMT kuralları ve iş bu Statü
kuralları geçerlidir.

6)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligleri müsabakaları aşağıda belirtilen şekilde oynanacaktır.
LİG-MÜSABAKA KRİTERLERİ
YAŞ GRUBU (KIZ-ERKEK SPORCU)
MÜSABAKA KADROSU
SAHA ÖLÇÜSÜ
SAHADAKİ OYUNCU SAYISI
OYUN SÜRESİ (DURDURULMADAN)

7)

U12 YILDIZLAR LİGİ

U14 YILDIZLAR LİGİ

10-11-12 Yaş (2013-2012-2011)

13-14 Yaş (2010-2009)

12 oyuncu ve 1 kaleci

12 oyuncu ve 1 kaleci

1/3 Saha

Tam Saha

3+1

5+1

15 dk. X 3 devre

20 dk. X 3 devre

U12 YILDIZLAR ve U12 YILDIZLAR 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.

TAKIM KADROLARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
8)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR 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.

9)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligine katılan takımların, müsabaka kadrolarında ve sahada yukarıdaki
tabloda belirtilen yaş grubunda en az 12 oyuncu ve 1 kaleci (12+1) yer alması gerekmektedir. Aksi durumda
müsabaka oynanmadan eksik olan takım hükmen yenik ilan edilecek ve GMT Madde-15 hükümleri
uygulanacaktır.
2022-2023 sezonunda U14-U12 YILDIZLAR liglerinde terfi uygulanmayacaktır.

10)

Takımların müsabaka kadrolarında ve müsabaka sırasında, sezon vizesi yapılmış olan en az 1.kademe
antrenörün fiili olarak bulunması zorunludur. Vizesi yapılmamış antrenörler, antrenör olarak takım oyuncu
sıralarında bulunamazlar. Bu madde kapsamında belirtilen kurallara uymayan kulüplere müsabaka başına
4.000 (dörtbin) TL idari para cezası ve Disiplin Talimatı ilgili hükümleri uygulanacaktır. Müsabakalarda görev
yapacak yabancı antrenörlere ait belgelerin sezon başlangıcında TBHF’ ye gönderilmesi gerekmektedir.

TBHF YILDIZLAR LİGİ-2

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU
2022-2023 Sezonu U12/U14 YILDIZLAR Ligi Statüsü
11)

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 2.000 (ikiBin) TL idari para cezası uygulanacaktır.

12)

Çift pasaportlu T.C. vatandaşı sporcular, yerli oyuncu statüsünde oynarlar. Bu sporcular için gerekli IIHF
işlemlerinin yapılması zorunludur. IIHF’ten transfer kartı çıkartarak ülkemize gelen çift pasaportlu T.C
vatandaşı sporcuların Türkiye şampiyonası, finalleri müsabakalarında oynayabilmeleri için il ve grup
müsabakalarında 3/4 oranında oynamaları gerekmektedir. Daha önce ülkemizde en az 2 sezon oynamış
sporcular için bu oran aranmayacaktır.

13)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Liginde, yabancı oyuncu oynatma hakkı bulunmamaktadır.

14)

13.Maddeden muaf olarak; Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eğitim, çalışma veya aile ikameti nedeniyle
en az bir yıl oturma izni olan yabancıların Yıldızlar Liginde oynamalarına izin verilebilir. Bu koşulu sağlayan
oyuncuların oturma ve/veya çalışma izinlerini Buz Hokeyi ve In-Line Hokeyi Spor Kulüpleri aracılığı ile
çıkartmamış olmaları gerekmektedir. Bir takımda müsabaka kadrosunda yer alan yabancı sporculardan, en
fazla ikisi aynı anda oynayabilir. Bu sporcuların Türkiye Şampiyonası-Finalleri müsabakalarında
oynayabilmeleri için il ve grup müsabakalarının 3/4 oranında oynamaları gerekmektedir. Bu sporcular için
IIHF Transfer Kartlarının hazırlanması ve buna göre lisans çıkartılması zorunludur. Bu koşullara uymadığı
tespit edilen bir oyuncuyu müsabaka kadrosunda bulunduran takım, TBHF disiplin kuruluna sevk edilir.

15)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Liginde ARA TRANSFER uygulanmayacaktır. Müsabaka listesinde olup,
sahaya çıkmamış sporcu oynamamış sayılır.

16)

İtirazlar GMT Madde-28’de belirtildiği şekilde yapılacaktır. Her türlü itiraz harç ücreti 2.000 (ikiBin) TL olarak
belirlenmiştir. İtiraz ücretinin, itiraz sırasında TBHF Temsilcisine ödenmesi veya TBHF banka hesabına
yatırılarak, dekontun ibraz edilmesi gerekmektedir.

17)

U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligi, TBHF Genel Müsabaka Talimatına (GMT) göre oynanacak olup, iş bu
statü sadece 2022-2023 sezonunu kapsar. TBHF, U12 YILDIZLAR ve U14 YILDIZLAR Ligi Statüsünde değişiklik
yapma hakkını saklı tutar.

TÜRKİYE BUZ HOKEYİ FEDERASYONU TÜM TAKIMLARA BAŞARILAR DİLER.
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