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Federasyon Yönetim Kurulunca Bu statünün ait olduğu Lig/Şampiyona katılım 
payı 1,000,00 TL (BinTürkLirası)  olarak belirlenmiştir. Kulüpler, federasyondan 

alacaklarına mahsuben katılım paylarının tahsil edilmesini isteyemezler.

KULLANILACAK FORMA Kulüplerimiz bu statüye ait olan lig/şampiyona müsabakaları için farklı renklerde 2 takım forma bulundurmak zorundadır.  Organizasyon boyunca hangi takımın hangi formayı giyeceğine MHK ya da 
Organizasyon Sorumlusu karar verir. Forma renkleri kulüp yetkililerinin veya antrenörlerinin bulunduğu whatsapp grubundan ya da Federasyonun sitesinden ilan edilecektir.

Temsil edeceği kulüp adına ligin/şampiyonanın oynandığı sezon için tescil edilmiş veya vizesini yaptırmış olmak,Herhangi bir nedenle müsabakalara 
katılmaktan men edilmemiş olmak, Bu statüye ait Lig/Şampiyonada sadece 2009 ve sonraki yıllarda doğan sporcular oynayamaz. 01 Ocak 2023 tarihinden 

sonra yapılacak organizasyonlar için 2009 yılında doğan sporcular oynayabilir.

KARTEPE BELEDİYESİ

TERTİP          
KOMİTESİ

Federasyon tarafından görevlendirilen kişilerden oluşur. Bu statüye ait olan maç fikstürlerini hazırlamakla, fikstür ve programı değiştirmekle ve Lig/Şampiyona Müsabakaları boyunca oluşabilecek 
her türlü sorunların

çözümünde Tertip Komitesi sorumludur. 

Federasyonun disiplin kuruludur. Bu statüye ait lig/şampiyona boyunca oluşabilecek cezai
durumlarla ilgili Tertip Komitesinin Disiplin Kuruluna sevk ettiği konularda karar vermekle Federasyon

Disiplin Kurulu sorumludur.

Bu statüye ait Lig/Şampiyona müsabakalarına katılma hakkı olup da, bu müsabakalara katılma şartlarını yerine getirmeyen veya ligden çekilen kulüpler aynı Salon
sezonu içerisinde (yerel ligler hariç) alt liglerde müsabakalara katılamazlar 
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Statünün ait olduğu Lig/Şampiyona Müsabakaları için kulüplerimiz Hokey Bilgi 
Sisteminde kulüp sayfalarında bulunan lig/şampiyona başvuru kısmından ilgili 

lig/şampiyonaya  başvurmalıdır.     Kulüplerimiz  başvuru kısmında 
lig/şampiyonada mücadele edecekleri sporcuları ile birlikte antrenör ve 

idarecilerini bu kısımdan girerek başvurularını tamamlamılıdır. Aynı başvuru 
sayfasında kulüplerimiz Federasyon tarafından belirlenen Lig/Şampiyona katılım 
payını yatırdıklarına dair dekontun görselini sisteme yüklemelidir. Son başvuru 

tarihinde saat 17:30'da sistem otomatik olarak kapanacağından kulüplerimiz 
başvurularını aksatmamalıdır.

SON BAŞVURU TARİHİ

18 Kasım 2022 Cuma

SURUÇ BELEDİYESİ HOKEY
NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİM MERKEZİ

SİMYA EĞİTİM KURUMLARI
ŞEHİTKAMİL HALK EĞİTİM MERKEZİ

MALATYA HOKEY
ADANA HOKEY

GAZİANTEP GSK
FENER ANADOLU LİSESİ

ADIYAMAN ALİ EGE SPOR KULÜBÜ

Hokey antrenörü belgesine sahip hokey antrenörlerini,

Sicil ve lisans yönetmeliğine göre geçerli lisansı bulunan tüm hokey sporcularını,

Uluslararası Hokey Federasyonunu

Avrupa Hokey Federasyonunu

Federasyonun statünün ait olduğu lig/şampiyonada görevlendirdiği kişi

Federasyonu illerde temsil eden kişiyi, ifade eder

AMAÇ
Bu Statü, Türkiye Hokey Federasyonunca düzenlenecek olan lig/Şampiyonaya

 katılım koşullarının; kulüplerin, teknik adamların, sporcuların ve diğer ilgililerin uymakla yükümlü oldukları
kuralların ve bu lig ve/veya şampiyona kapsamında oynanacak müsabakaların organizasyonuna ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. 

Bu statü Türkiye Hokey Federasyonu statünün ait olduğu lig/şampiyona ile ilgili tüm organizasyonları,
kişileri ve kulüpleri kapsar. 

TANIMLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığını

Gençlik ve Spor Bakanını

Türkiye Hokey Federasyonunu

Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu

Ligin oynandığı ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü

Bakanlık tarafından tescil edilmiş olan Spor kulübünü

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU 
2022 - 2023 SALON

ERKEKLER 1. LİG

9 - 13 ARALIK 2022

MALATYA

STATÜ



YABANCI OYUNCULAR

MÜSABAKA SİSTEMİ

Müsabakalarda önceki maçlara dair itiraz yapılamaz. İtirazlar maç tamamlandıktan sonra 30 dakika içerisinde yapılmalıdır.
Aksi takdirde itiraz kabul edilemez. 

Ligde müsabakalar esnasında oyuncusu kırmızı kart gören kulüp 300 TL, Antrenörü veya idarecisi kırmızı kart gören
kulüp 450 TL Federasyona ceza ödeyecektir. 

 Lig/Şampiyonaya katılmayı taahhüt edip, ilk müsabakalar başlamadan ligden çekilen kulüpler Federasyona çıkmadıkları her maçın
maliyetini ödeyeceklerdir. Lige katılmak için yatırılan tutar iade edilmeyecektir. Bu kulüpler Disiplin Kuruluna sevk edilecektir 

 Lig’i bütün takımlar tamamlamak zorundadırlar. Lig’i tamamlamayan kulüpler, Federasyona çıkmadıkları her maçın maliyetini ödeyeceklerdir

HARCIRAH VE ÖDEMELER

Kulüp bordroları aşağıdaki bordro planına göre hazırlanacaktır. Bu planda değişiklik yapma hakkı Federasyon Yönetim Kurulundadır. Müsabakaya katılan takımların yol ücreti hesaplamaları geliş için kulübün bağlı bulunduğu ilin 
rayiçi üzerinden ( İlgili kulüplerin bağlı bulundukları ilin rayiç listesini resmi yazı ile Federasyona bildirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde yol ücreti müsabakanın organize edildiği İlin rayiçi üzerinden hesaplanacaktır)    dönüş 

için ise müsabakanın yapıldığı ilin rayiç bedeli üzerinden yapılacaktır.

Bu talimatta olmayan ödemeye esas konularda 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Hükümleri uygulanır.

Kulüpler tarafından Hokey Bilgi Sisteminde lige başvurlarda isimler antrenör ve idareci olarak belirtilmeyen kişiler oyun alanına ve yedek kulübesine giremezler. Doktor, Fizyoterapist, Sağlıkçı ve Tercümanlar ise Lisans ve Kurs 
Diplomalarını lige son başvuru tarihinden önce Federasyona göndermeleri halinde yedek kulübelerinde yer alabilirler.Son başvuru tarihinden sonra ibraz edilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

 Federasyonun kurumsal web sitesi üzerinde ilan edilen fikstür, statü, ödeme değişiklikleri kulüplere tebliğ
niteliğindedir. Kulüpler yapılan tüm değişikliklere uymak zorundadır. 

İTİRAZ VE CEZA

Tüm sporcu, antrenör ve idareciler, sporun genel ahlak kurallarına uygun hareket etmelidir. Aykırı davranışta
bulunanlar, gerekli görüldüğü takdirde Tertip Komitesince, Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. 

Müsabaka düzeninin sağlanması için, takımların idareci, antrenör ve sporcularının oyun sahası kenarında kendileri
için ayrılmış yerlere oturmaları zorunludur. Kurallara uymamakta ısrar edenler, Tertip Komitesince,Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir.  

İtirazlar sadece Antrenör veya İdareci tarafından yazılı olarak 500 TL karşılığında Tertip Komitesine yapılacaktır.  İtirazı geçerli görülenlerin ücreti iade edilir. İtirazın geçerli görülmemesi
halinde, bu para geri iade edilmeyerek Federasyon hesabına gelir kaydedilecektir. 

 Federasyon Disiplin Kurulu tarafından tedbirli olarak sevk edilen veya cezası kesinleşmiş olan sporcu, antrenör ve
idareciler tedbir veya ceza süresi boyunca müsabakanın yapılacağı sahaya hiçbir şekilde giremezler.

 Müsabakaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile müsabakaların tehiri halinde uygulanacak
esaslar: Türkiye Hokey Federasyonu Müsabaka talimatı  (MADDE21. Müsabakaların Ertelenmesi, Yerinin Değiştirilmesi ve Sonuçları ) karar ve hükümleri uygulanır. 

 Müsabakalarda hükmen yenik sayılma ve Hükmen Yenik Sayılma Sürecinde Uygulanacak Usul ve Sonuçları Türkiye
Hokey Federasyonu Müsabaka talimatı (MADDE 24-25 )karar ve hükümleri uygulanır. 

Müsabakaya çıkacak kulüplerden herhangi biri müsabaka saatinde müsabaka alanında hazır olmamış ise maç
hakem raporu ile tatil edilir. Maçın Baş Hakemi, hakem raporunu, Tertip Komitesine sevk eder.    Tertip Komitesi raporu inceler ve gelmeyen takım hakkında karar verir.                                                                                                                                                                                       

2 maça çıkmayan ya da karşılaşma sırasındaki olaylar nedeniyle 2 maçta hükmen yenik sayılan kulüpler bir alt lige düşürülür. 

Uluslararası Oyun kurallarına göre sona eren müsabakaların tasdikli sonuçları hakem raporları ile belli olur. Hakem
raporlarına göre Tertip Komitesi müsabaka cetvellerini inceleyerek sonuçları

tasdik ve ilan eder
Herhangi bir nedenden dolayı müsabakaya çıkmayan takım, Federasyonun belirleyeceği müsabaka masraflarını

Federasyona öder

 Müsabakalar Uluslararası Açık Alan Hokey kurallarına göre oynanacaktır. 

 Bu statüye ait müsabakaların THF Hokey Müsabaka Talimatına göre yürütülecektir. 

Bu Statüye ait Lig/Şampiyonada takım listeleri en fazla 14 sporcudan oluşur. 6 sporcudan daha az bir kadro ilemüsabakaya başlanılamaz.

Oyuncular takım listesinde isimleri olmalarına rağmen hiçbir müsabakada oynamadıkları takdirde, SGM Sicil Lisans
talimatlarına uygun olmak kaydı ile başka takımlara transfer olma hakkına sahiptirler. 

Kulüp tarafından gönderilen Katılım Formu’ nda belirtilen oyuncu ve oyuncu numaraları oynatılacak lig/şampiyona süresince değiştirilemeyecektir, Bu statüye ait Lig/Şampiyonada her oyuncu organizasyon başlangıcından itibaren 
aynı numarayla Lig/Şampiyona'yı tamamlamalıdır. Bu kurala uygun davranmayan kulüpler hükmen yenik sayılacaklardır. Müsabaka sırasında yırtılan formanın yerine sporcunun aynı tipte yedek forması yoksa aynı tip başka 

numaralı forma ile maça devam etmesine müsabakanın başhakemi karar verir. 

Forma numaraları 1 - 32 arasında olmalıdır

SORUMLULUK VE 
ORGANİZASYON

Bu statüye ait Lig/Şampiyonanın yürütülmesinden Lig/Şampiyona tertip komitesi sorumludur.

Bu statüye ait Lig/Şampiyonanın fikstür ve müsabaka programlarının hazırlanması,
sonuçların ve puan durumunun takibi ve müsabakaların teknik denetiminden 

Tertip Komitesi sorumludur.

Müsabakaların sonuçlarının takibi, dosyalanması ve duyurulması ile lige katılan  hakem ve diğer görevlilere
yapılacak ödemelerin takibinden Federasyonun bürosu sorumludur.

Bu statüye ait Lig/Şampiyonanın  hangi bölgelerde ve illerde düzenleneceği,
katılacak takımlar ve fikstür THF tarafından www.turkhokey.gov.tr adresinden ilan edilir

GENEL KURALLAR

Kulüpler, bu statüye ait Lig/Şampiyona için kadrolarında en fazla 3 yabancı uyruklu oyuncu bulundurabilirler. 3 yabancı oyuncunun aynı anda 2'si saha'da, diğer yabancı oyuncu ise yedek kulübesinde 
beklemelidir. Yabancı sporcularla yapılacak sözleşmeninörnekleri müsabakalar başlamadan önce Federasyona gönderilmelidir

Bu statüye ait organizasyon ‘’Lig Sistemi’’ne göre oynanacaktır. Buna göre yapılan müsabakalar
sonucunda galip gelen takıma (3) puan, berabere kalan takımlara (1)’er puan, mağlup gelen takıma (0) puan verilir. Etap ve müsabaka sistemi değişikliklerinde Yönetim Kurulu yetkilidir. Puanlama 

sisteminde, müsabakalar sonunda iki takım veya ikiden fazla takım eşit puana sahip olurlar ise Türkiye
Hokey Federasyonu Müsabaka talimatı karar ve hükümleri uygulanır



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 50% 50%

4. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

5. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

6. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

7. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

8. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

9. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

10. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

11. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

12. 1 İDARECİ 1 ANTRENÖR 12 SPORCU TAM 50% 50%

KULÜP BORDRO PLANI

KUPA VE MADALYALAR
Bu statüye ait Lig/Şampiyona Müsabakaları sonunda Şampiyon, 2.ve 3. olan takıma kupa,

sporculara ve teknik heyete madalya verilecektir. Lige sponsor desteği sağlanması halinde, şampiyon olan kulübe ayni ya da nakdi yardım yapılabilir.
Federasyon sponsor aracılığı ile ligde oynayan takımlara nakdi ücret karşılığı forma reklamı bulması durumunda,

kulüplere forma reklamını teklif edebilir.

Bu statüye ait Lig/Şampiyona müsabakaları sonunda 1. sırada yer alan kulüp Şampiyon ilan edilecektir 

DİĞER HÜKÜMLER
Bu yönetmelikte yer almayan konularda karar yetkisi THF Yönetim Kuruluna aittir.

Bu talimatı gerektiği zaman değiştirmek ve gerekli maddeleri eklemekle THF Yönetim Kurulu yetkilidir.
 Bu talimat Hokey Federasyonu Yönetim Kurulu Onayı ile yürürlüğe girer.

Bu talimatı Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür
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