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TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 
2021-2022 SALON

KADINLAR SALON SÜPER LİG

25 KASIM - 1 ARALIK 2021 ( 1 . ETAP )

OSMANİYE ( 1. ETAP )

AMAÇ
Bu Statü, Türk�ye Hokey Federasyonunca düzenlenecek olan l�g/Şamp�yonaya

 katılım koşullarının; kulüpler�n, tekn�k adamların, sporcuların ve d�ğer �lg�l�ler�n uymakla yükümlü oldukları
kuralların ve bu l�g ve/veya şamp�yona kapsamında oynanacak müsabakaların organ�zasyonuna �l�şk�n usul ve esasların bel�rlenmes� amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu statü Türk�ye Hokey Federasyonu statünün a�t olduğu l�g/şamp�yona �le �lg�l� tüm organ�zasyonları,
k�ş�ler� ve kulüpler� kapsar. 

TANIMLAR

Gençl�k ve Spor Bakanlığını

Gençl�k ve Spor Bakanını

Türk�ye Hokey Federasyonunu

Türk�ye Hokey Federasyonu Yönet�m Kurulunu

L�g�n oynandığı �l�n Gençl�k ve Spor İl Müdürlüğünü

Bakanlık tarafından tesc�l ed�lm�ş olan Spor kulübünü

KÖYCEĞİZ GÖL SK

HAYDARPAŞA SK

ANADOLU ATEŞİ GSK

ZONGULDAK GENÇLİK 

Hokey antrenörü belges�ne sah�p hokey antrenörler�n�,

S�c�l ve l�sans yönetmel�ğ�ne göre geçerl� l�sansı bulunan tüm hokey sporcularını,

Uluslararası Hokey Federasyonunu

Avrupa Hokey Federasyonunu

Federasyonun statünün a�t olduğu l�g/şamp�yonada görevlend�rd�ğ� k�ş�

Federasyonu �llerde tems�l eden k�ş�y�, �fade eder

GAZİANTEP POLİSGÜCÜ

ALANYA YILDIZLARI HOKEY SK

GAZİANTEP DORUK SK

KIRIKKALE GSK

NİZİP H.E.M SK

NİZİP ZEUGMA SK

TERTİP          
KOMİTESİ

Federasyon tarafından görevlend�r�len k�ş�lerden oluşur. Bu statüye a�t olan maç f�kstürler�n� hazırlamakla, f�kstür ve programı değ�şt�rmekle ve L�g/Şamp�yona Müsabakaları boyunca 
oluşab�lecek her türlü sorunların

çözümünde Tert�p Kom�tes� sorumludur. 

Federasyonun d�s�pl�n kuruludur. Bu statüye a�t l�g/şamp�yona boyunca oluşab�lecek ceza�
durumlarla �lg�l� Tert�p Kom�tes�n�n D�s�pl�n Kuruluna sevk ett�ğ� konularda karar vermekle Federasyon

D�s�pl�n Kurulu sorumludur.

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yona müsabakalarına katılma hakkı olup da, bu müsabakalara katılma şartlarını yer�ne get�rmeyen veya l�gden çek�len kulüpler aynı Salon
sezonu �çer�s�nde (yerel l�gler har�ç) alt l�glerde müsabakalara katılamazlar 

KAHRAMANMARAŞ HOKEY

ADANA HOKEY

TAKIMLAR



DEKONT

OYUNCULARIN 
UYGUNLUĞU

YABANCI OYUNCULAR

MÜSABAKA SİSTEMİ

Bu statüye a�t organ�zasyon ‘’L�g S�stem�’’ne göre oynanacaktır. Buna göre yapılan müsabakalar
sonucunda gal�p gelen takıma (3) puan, berabere kalan takımlara (1)’er puan, mağlup gelen takıma (0) puan ver�l�r. Etap ve müsabaka s�stem� değ�ş�kl�kler�nde Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r. 

Puanlama s�stem�nde, müsabakalar sonunda �k� takım veya �k�den fazla takım eş�t puana sah�p olurlar �se Türk�ye
Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı karar ve hükümler� uygulanır
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TI HOKEY BİLGİ SİSTEMİ

Statünün a�t olduğu L�g/Şamp�yona Müsabakaları �ç�n kulüpler�m�z Hokey 
B�lg� S�stem�nde kulüp sayfalarında bulunan l�g/şamp�yona başvuru 

kısmından �lg�l� l�g/şamp�yonaya  başvurmalıdır.     Kulüpler�m�z  başvuru 
kısmında l�g/şamp�yonada mücadele edecekler� sporcuları �le b�rl�kte 

antrenör ve �darec�ler�n� bu kısımdan g�rerek başvurularını tamamlamılıdır. 
Aynı başvuru sayfasında kulüpler�m�z Federasyon tarafından bel�rlenen 

L�g/Şamp�yona katılım payını yatırdıklarına da�r dekontun görsel�n� s�steme 
yüklemel�d�r. Son başvuru tar�h�nde saat 17:30'da s�stem otomat�k olarak 

kapanacağından kulüpler�m�z başvurularını aksatmamalıdır.

SON BAŞVURU TARİHİ

22 Kasım 2021 Pazartes�

Federasyon Yönet�m Kurulunca Bu statünün a�t olduğu L�g/Şamp�yona 
katılım payı 1500,00 TL (B�nBeşYüzTürkL�rası)  olarak bel�rlenm�şt�r. 
Kulüpler, federasyondan alacaklarına mahsuben katılım paylarının tahs�l 

ed�lmes�n� �steyemezler.

KULLANILACAK FORMA
Kulüpler�m�z bu statüye a�t olan l�g/şamp�yona müsabakaları �ç�n farklı renklerde 2 takım forma bulundurmak zorundadır.  Organ�zasyon boyunca hang� takımın hang� formayı g�yeceğ�ne 
MHK ya da Organ�zasyon Sorumlusu karar ver�r. Forma renkler� kulüp yetk�l�ler�n�n veya antrenörler�n�n bulunduğu whatsapp grubundan ya da Federasyonun s�tes�nden �lan ed�lecekt�r.

Tems�l edeceğ� kulüp adına l�g�n/şamp�yonanın oynandığı sezon �ç�n tesc�l ed�lm�ş veya v�zes�n� yaptırmış olmak,
Herhang� b�r nedenle müsabakalara katılmaktan men ed�lmem�ş olmak,

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2008 yılı ve sonrak� yıllarda doğan sporcular oynayamaz                                                                                                                                                                                     

Kulüpler, bu statüye a�t L�g/Şamp�yona �ç�n  kadrolarında en fazla 14 sporcu bulundurab�l�rler.                                                                                                                     
Bu 12 sporcu maç kadrosunda, d�ğer 2 sporcu �se tr�bünde bulunmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                         

Kulüpler maç başlamadan önce maç kadrosunda bulunacak 12 sporcuyu müsabaka hakem�ne b�ld�r�rler.                                                                                                                          

Kulüpler, bu statüye a�t L�g/Şamp�yona �ç�n  kadrolarında 
en fazla 7 yabancı uyruklu oyuncu bulundurab�l�rler.  Bu 7 yabancı uyruklu oyuncudan oyun esnasında en fazla 1 kalec�  ve 3 sporcu oyuncu sahada 

bulunab�l�r. Oyun alanında bulunacak 1 kalec� ve 3 sporcu oyuncu dışında kalan yabancı oyuncular yedek kulübes�nde ya da tr�bünde bulunab�l�r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Yabancı sporcularla yapılacak sözleşmen�n

örnekler� müsabakalar başlamadan önce Federasyona gönder�lmel�d�r.B�r takımın sahada �z�n ver�len sayıdan fazla oyuncusu  ( yabancı oyuncu fazlalığı dah�l ) varsa, 
durumu düzeltmek �ç�n zaman durdurulmalıdır. Yanlışlıkla sahada fazla oyuncunun olması çok kısa b�r süre �ç�n gerçekleş�r ve maçı öneml� ölçüde etk�lemezse, �lg�l� 
takımın kaptanına k�ş�sel b�r ceza ver�leb�l�r. Fazla oyuncunun meydana geld�ğ� ve maçı öneml� ölçüde etk�led�ğ� durumlarda, �lg�l� takımın kaptanına k�ş�sel b�r ceza 

ver�lmel�d�r. Zaman ve/veya oyun yen�den başlatılmışsa, durumu düzeltmeden önce alınan kararlar değ�şt�r�lemez. Süre ve oyun, sorumlu takım kaptanına ver�len yeş�l 
kart ve sorumlu takıma ver�len penaltı korner kararıyla yen�den başlatılır.

SORUMLULUK VE 
ORGANİZASYON

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonanın yürütülmes�nden L�g/Şamp�yona tert�p kom�tes� sorumludur.

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonanın f�kstür ve müsabaka programlarının hazırlanması,
sonuçların ve puan durumunun tak�b� ve müsabakaların tekn�k denet�m�nden 

Tert�p Kom�tes� sorumludur.

Müsabakaların sonuçlarının tak�b�, dosyalanması ve duyurulması �le l�ge katılan  hakem ve d�ğer görevl�lere
yapılacak ödemeler�n tak�b�nden Federasyonun bürosu sorumludur.

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonanın  hang� bölgelerde ve �llerde düzenleneceğ�,
katılacak takımlar ve f�kstür THF tarafından www.turkhokey.gov.tr adres�nden �lan ed�l�r



Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
2008 yılı ve sonrak� yıllarda doğan sporcular oynayamaz                                                                                                                                                                                     

Kulüpler, bu statüye a�t L�g/Şamp�yona �ç�n  kadrolarında en fazla 14 sporcu bulundurab�l�rler.                                                                                                                     
Bu 12 sporcu maç kadrosunda, d�ğer 2 sporcu �se tr�bünde bulunmalıdır                                                                                                                                                                                                                                                         

Kulüpler maç başlamadan önce maç kadrosunda bulunacak 12 sporcuyu müsabaka hakem�ne b�ld�r�rler.                                                                                                                          

bulunab�l�r. Oyun alanında bulunacak 1 kalec� ve 3 sporcu oyuncu dışında kalan yabancı oyuncular yedek kulübes�nde ya da tr�bünde bulunab�l�r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Uluslararası Oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların tasd�kl� sonuçları hakem raporları �le bell� olur. Hakem
raporlarına göre Tert�p Kom�tes� müsabaka cetveller�n� �nceleyerek sonuçları

tasd�k ve �lan eder

GENEL KURALLAR

 Müsabakalar Uluslararası Salon Hokey kurallarına göre oynanacaktır. 

 Bu statüye a�t müsabakaların THF Hokey Müsabaka Tal�matına göre yürütülecekt�r. 

Bu Statüye a�t L�g/Şamp�yonada takım l�steler� 14 sporcudan oluşur. En fazla 12 sporcu maç kadrosunda bulunab�l�r. 6 sporcudan daha az b�r kadro �le
müsabakaya başlanılamaz.Cov�d-19 test sonuçları poz�t�f çıkan ve bu durumda müsabakanın başlaması �ç�n yeterl� sporcu sayısına ulaşamayan kulüpler, cov�d-19 test sonuçlarını tert�p kom�tes�ne �braz etmel�d�r.Bu  

kulüpler�n bu statüye a�t l�g/organ�zasyondak� maçları �le �lg�l� hükümler� L�g Tert�p Kom�tes� ver�r. Bu hüküm. Aynı sezon �çer�s�nde bu statüye a�t L�g/Şamp�yonada oynanacak tüm
maçlar �ç�n geçerl�d�r. 

Oyuncular takım l�stes�nde �s�mler� olmalarına rağmen h�çb�r müsabakada oynamadıkları takd�rde, SGM S�c�l L�sans
tal�matlarına uygun olmak kaydı �le başka takımlara transfer olma hakkına sah�pt�rler. 

Kulüp tarafından gönder�len Katılım Formu’ nda bel�rt�len oyuncu ve oyuncu numaraları oynatılacak l�g/şamp�yona süres�nce değ�şt�r�lemeyecekt�r, Bu statüye a�t L�g/Şamp�yonada her oyuncu organ�zasyon 
başlangıcından �t�baren aynı numarayla L�g/Şamp�yona'yı tamamlamalıdır. Bu kurala uygun davranmayan kulüpler hükmen yen�k sayılacaklardır. Müsabaka sırasında yırtılan formanın yer�ne sporcunun aynı t�pte yedek 

forması yoksa aynı t�p başka numaralı forma �le maça devam etmes�ne müsabakanın başhakem� karar ver�r. 

İt�razlar sadece Antrenör veya İdarec� tarafından yazılı olarak 500 TL karşılığında Tert�p Kom�tes�ne yapılacaktır.  İt�razı geçerl� görülenler�n ücret� �ade ed�l�r. İt�razın geçerl� görülmemes�
hal�nde, bu para ger� �ade ed�lmeyerek Federasyon hesabına gel�r kayded�lecekt�r. 

Müsabakalarda öncek� maçlara da�r �t�raz yapılamaz. İt�razlar maç tamamlandıktan sonra 30 dak�ka �çer�s�nde yapılmalıdır.
Aks� takd�rde �t�raz kabul ed�lemez. 

L�gde müsabakalar esnasında oyuncusu kırmızı kart gören kulüp 300 TL, Antrenörü veya �darec�s� kırmızı kart gören
kulüp 450 TL Federasyona ceza ödeyecekt�r. 

 L�g/Şamp�yonaya katılmayı taahhüt ed�p, �lk müsabakalar başlamadan l�gden çek�len kulüpler Federasyona çıkmadıkları her maçın
mal�yet�n� ödeyeceklerd�r. L�ge katılmak �ç�n yatırılan tutar �ade ed�lmeyecekt�r. Bu kulüpler D�s�pl�n Kuruluna sevk ed�lecekt�r 

 L�g’� bütün takımlar tamamlamak zorundadırlar. L�g’� tamamlamayan kulüpler, Federasyona çıkmadıkları her maçın mal�yet�n� ödeyeceklerd�r

HARCIRAH VE ÖDEMELER

Kulüp bordroları aşağıdak� bordro planına göre hazırlanacaktır. Bu planda değ�ş�kl�k yapma hakkı Federasyon Yönet�m Kurulundadır. Müsabakaya katılan takımların yol ücret� hesaplamaları gel�ş �ç�n kulübün bağlı 
bulunduğu �l�n ray�ç� üzer�nden ( İlg�l� kulüpler�n bağlı bulundukları �l�n ray�ç l�stes�n� resm� yazı �le Federasyona b�ld�rmeler� gerekmekted�r. Aks� takt�rde yol ücret� müsabakanın organ�ze ed�ld�ğ� İl�n ray�ç� üzer�nden 

hesaplanacaktır)    dönüş �ç�n �se müsabakanın yapıldığı �l�n ray�ç bedel� üzer�nden yapılacaktır.

Bu tal�matta olmayan ödemeye esas konularda 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümler� uygulanır.

Herhang� b�r nedenden dolayı müsabakaya çıkmayan takım, Federasyonun bel�rleyeceğ� müsabaka masraflarını
Federasyona öder

Kulüpler tarafından Hokey B�lg� S�stem�nde l�ge başvurlarda �s�mler antrenör ve �darec� olarak bel�rt�lmeyen k�ş�ler oyun alanına ve yedek kulübes�ne g�remezler. Doktor, F�zyoterap�st, Sağlıkçı ve Tercümanlar �se L�sans 
ve Kurs D�plomalarını l�ge son başvuru tar�h�nden önce Federasyona göndermeler� hal�nde yedek kulübeler�nde yer alab�l�rler.Son başvuru tar�h�nden sonra �braz ed�len belgeler d�kkate alınmayacaktır.

 Federasyonun kurumsal web s�tes� üzer�nde �lan ed�len f�kstür, statü, ödeme değ�ş�kl�kler� kulüplere tebl�ğ
n�tel�ğ�nded�r. Kulüpler yapılan tüm değ�ş�kl�klere uymak zorundadır. 

İTİRAZ VE CEZA

Tüm sporcu, antrenör ve �darec�ler, sporun genel ahlak kurallarına uygun hareket etmel�d�r. Aykırı davranışta
bulunanlar, gerekl� görüldüğü takd�rde Tert�p Kom�tes�nce, Federasyon D�s�pl�n Kuruluna sevk ed�lecekt�r. 

Müsabaka düzen�n�n sağlanması �ç�n, takımların �darec�, antrenör ve sporcularının oyun sahası kenarında kend�ler�
�ç�n ayrılmış yerlere oturmaları zorunludur. Kurallara uymamakta ısrar edenler, Tert�p Kom�tes�nce,Federasyon D�s�pl�n Kuruluna sevk ed�l�r.  

Forma numaraları 1 - 32 arasında olmalıdır

 Federasyon D�s�pl�n Kurulu tarafından tedb�rl� olarak sevk ed�len veya cezası kes�nleşm�ş olan sporcu, antrenör ve
�darec�ler tedb�r veya ceza süres� boyunca müsabakanın yapılacağı sahaya h�çb�r şek�lde g�remezler.

 Müsabakaların ertelenmes� veya yerler�n�n değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n şartlar �le müsabakaların teh�r� hal�nde uygulanacak
esaslar: Türk�ye Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı  (MADDE21. Müsabakaların Ertelenmes�, Yer�n�n Değ�şt�r�lmes� ve Sonuçları ) karar ve hükümler� uygulanır. 

 Müsabakalarda hükmen yen�k sayılma ve Hükmen Yen�k Sayılma Sürec�nde Uygulanacak Usul ve Sonuçları Türk�ye
Hokey Federasyonu Müsabaka tal�matı (MADDE 24-25 )karar ve hükümler� uygulanır. 

Müsabakaya çıkacak kulüplerden herhang� b�r� müsabaka saat�nde müsabaka alanında hazır olmamış �se maç
hakem raporu �le tat�l ed�l�r. Maçın Baş Hakem�, hakem raporunu, Tert�p Kom�tes�ne sevk eder.    Tert�p Kom�tes� raporu �nceler ve gelmeyen takım hakkında karar ver�r.                                                                                                                                                                                       

2 maça çıkmayan ya da karşılaşma sırasındak� olaylar neden�yle 2 maçta hükmen yen�k sayılan kulüpler b�r alt l�ge düşürülür. 



bulunab�l�r. Oyun alanında bulunacak 1 kalec� ve 3 sporcu oyuncu dışında kalan yabancı oyuncular yedek kulübes�nde ya da tr�bünde bulunab�l�r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

hakem raporu �le tat�l ed�l�r. Maçın Baş Hakem�, hakem raporunu, Tert�p Kom�tes�ne sevk eder.    Tert�p Kom�tes� raporu �nceler ve gelmeyen takım hakkında karar ver�r.                                                                                                                                                                                       

DERECE İDARECİ SAYISI ANTRENÖR SAYISI SPORCU SAYISI YOL YOLDA GEÇEN GÜNLÜK HARCIRAH

1. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

2. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

3. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

4. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

5. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

6. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

7. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

8. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

9. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

10. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

11. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

12. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM TAM TAM

KUPA VE MADALYALAR
Bu statüye a�t L�g/Şamp�yona Müsabakaları sonunda Şamp�yon, 2.ve 3. olan takıma kupa,

sporculara ve tekn�k heyete madalya ver�lecekt�r. L�ge sponsor desteğ� sağlanması hal�nde, şamp�yon olan kulübe ayn� ya da nakd� yardım yapılab�l�r.
Federasyon sponsor aracılığı �le l�gde oynayan takımlara nakd� ücret karşılığı forma reklamı bulması durumunda,

kulüplere forma reklamını tekl�f edeb�l�r.

Bu statüye a�t L�g/Şamp�yona müsabakaları sonunda 1. sırada yer alan kulüp Şamp�yon �lan ed�lecekt�r 

DİĞER HÜKÜMLER
Bu yönetmel�kte yer almayan konularda karar yetk�s� THF Yönet�m Kuruluna a�tt�r.

Bu tal�matı gerekt�ğ� zaman değ�şt�rmek ve gerekl� maddeler� eklemekle THF Yönet�m Kurulu yetk�l�d�r.
 Bu tal�mat Hokey Federasyonu Yönet�m Kurulu Onayı �le yürürlüğe g�rer.

Bu tal�matı Türk�ye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür

KULÜP BORDRO PLANI


