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ERKEKLER BÖLGESEL BASKETBOL LİGi
YÖNETiM ESASLARI TALİMATI

I BAŞLA}İGIÇHtIKÜMLERİ

MADDEI_ AMAÇ

Bu sirküler, kulüPlerin Yurtiçi Faaliyetler Programr kapsamında büyük erkekler kategorisinde
düenlenecek ErkeİJer Bölgesel Basketbol Ligi'ne kaılmalan konusunda uygulanacak esas ve
usulleri belirlemek amacıyla diizenlenmiştir.

MADDE2_ KAPSAM

Bu sirküler. illerde dİDenlenen yerel lig faaliyetterindeki başanlanyla ülke genelinde büyiik
erkekler kategorisinde bölgesel olarak di,izenlenen lig faaliyetlerine katılan kulüpleri kapsar.

MADDE3 - DAYAIIAK

Bu sirküler; 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdiirlüğiinün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanrınun Ek 9 rıncu maddesi ve 19/7 /2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete,de
yayımlanan Bağımsız Spor Federasyonlannın Çahşma Usul ve Esaslan Hakkrnda Yönetmelik ile
|/|0l20l4 tarihli ve 29136 mfüener sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Basketbol
Federasyonu Ana Statiisiine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4 - TA}aIMLAR

(üJP,[§L[E
\:z FEDERASYoNU

: TBF tarafından görevlendirilen hakemler, temsilciler, gözlemciler ve diğer.kişileri, 
./.

: TBF tarafından görevlendirilen kişiyi, i " ,"':l,'i:,

: TBF liglerinde mücadele eden spor kulübünü, . , :- 
.-

: Spor Genel Müdiirlüğü'nü,

: Spor Genel Müdiirü'nü,

: Tiirkiye Basketbol Federasyonu'nu (TBF),

: Tiirkiye Basketbol Federasyonu Ana Statiisü'nü,

: Uluslararası Basketbol Federasyonu,

: Erkekler Bölgesel Basketbot Ligi'ni,

: TBF Disiplin Kurulu'nu,

: TBF Hukuk Müşavirliği tarafından görevlendirilen ve müşavirlik
biinyesinde disiplin sevklerinden sorumlu olarak görev yapan Hukuk
Fakültesi mezunu TBF çalışarunı,

Merkez Hakem Kurulu : TBF'ye bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari ve teknik ti,im
konulardan sorumlu olan kuruluşu, (MHK)

Müsabaka görevlisi

Bu sirkülerde geçen;

Genel Müdiirlfü

Genel Müdür

Federasyon

Ana Statü

FIBA

Lig

Disiplin Kurulu

Disiplin Müfettişi

Resmi Görevli

Ku|üp

\
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: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan, yönetim kıırulu üyeleri ve
onursal başkanr ile kulüp müdiirü, genel müdiir, genel sekreter gibi üst
düey kulüp yetkililerini,

: Basketbolcular haricinde bir kulüp yaftınna yapüğı işin niteliği ve süresine
bakılmakslzın basketbolla ilgili faaliyet gösteren veya kulüp tarafindan
görevlendirilen kişilere, (sınırlanüncı olmayacak şekilde; antrenörler,
diğer teknik ve idari görevliler, sağhk ekibi, diğer kulüp çalışanlan vb.)

: illerde bııytık erkekler kategorilerdeki müsabak4 hazırlık ve kamp dönemi
ile diğer faaliyetlerini,

: Yerel Ligleı müsabakaları, Eıkekler Bölgesel Basketbol Ligi Grup
Müsabakalan, Erkek_ler Bölgesel Basketbol Ligi Play-off müsabakalan ve
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Tiirkiye Birinciliği mtisabakaları
tarihlerini içeren programı,

: Yerel lig dönemi de düil olmak iizere ilk resmi müsabakanın
oynanmasından ligin son resmi müsabaka oynanmasma kadar geçen
dönemi,

ifade eder.

II FAALiYETiN yıprsr vE YÖNETiMi
MADDEs- FAALiYETİNYAPISI

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL), takımlann, büyük erkekler kategorisinde illerindeki
Yerel lig faaliYetlerindeki başanlanyla katılım hakkı sağladıklan ülke genelinde diizen]enen
organizasYondur. Büü'iik erkekler kategorisinde yerel lig düenleyen illerin bildirdikleri sıralama
sonrırrda lige katılmayı hak eden takımlar arasında Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi; Grup
Müsabakaları, PlaY-offmüsabakalan ve Tiirkiye Birinciliği olarak üç (3) aşamalı olarak düzenlenir.

MADDE6- FAALİYETİNYÖNETİMi
(1) Yerel Lig faaliYetleri, TBF Yerel Ligler Talimatında yer alan esaslar dahilinde dtizenlenir ve il
Tertip Komitesi tarafindan yönetilir.

(2) EBBL Grup Müsabakaları, EBBL Play-off müsabakalan ve EBBL Türkiye Birinciliği
organizasyonu, yazışmalar, denetim, tanrtım, dokümantasyon ve aışiv faaliyetleri, TBF Altyapı
organizasyonu Departmanı tarafından atanan bir koordinatör tarafından yürüti,iliir.

(3) Koordinatörün görevleri aşağıdaki gibidir:

a. Lig programını hazırlamak ve programa göre lig faaliyetlerini düzenlemek,

b. Lig faaliyetlerine ilişkin tüm yazışmalan yapmak, sonuçları takip etmek, dokümantasyoıi.}e
arşiv çal ışmdannı yapmak.

c. Basın ve ligin tanıtımına yönelik faaliyetleri sürdiirmek, ] ::

d, Talimatlar kapsamında gereken denetimlerde bulunmak ve uygulamalan takip etmek,

Yönetici

Kulüp Göıevlisi

Yerel Lig Faatiyetleri

Fikstiir

Sezon

\.
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e. Müsabaka raporlarını inceleyerek disiplin ihlalIeri hususunda Hukuk Müşavirliği'ne ve

gerektiğinde ilgili kişilere bilgi vermek,

f. Ligin mali konulannr takip etmek, katılımcı takımların hak edişlerini için gereken

dokümanların hazırlanmasını ve ödemelerin yapılmasını sağlamak

g. Lig ile ilgili raporlan düzenlemek ve ligin gelişimine yönelik projeleri hazırlayıp ilgili
makamlann görüşiine sunmak.

MADDE 7 - MÜSABAKALAR iÇİN GEÇERLİ KURALLAR

Bu sirkülerde aksi belirtilmedikçe müsabakalar için Uluslararası O1un Kurallan geçerli olup, ligin
organizasyonu, takibi ve denetimi için ise Federasyon mevzuatı geçerlidir.

MADDE8- MALİKONULAR
(l) Takımlann bölgesel olaıak illeri dışında oynayacakları müsabakalar için on iki (l2) basketbolcu

ve iki (2) kulüp görevlisi olmak tizere toplam en fazla on dört (14) kişiden oluşan kafilesi için yol

ve harcırah ödemesi aşağıdaki miktarlarda TBF tarafından kulüpler tarafından bildirilen banka

hesap numaralarına havale edilmek suretiyle yapılır.

50 km ve üstü (ayn şehir) 490 TL,

0 km- 200 km arası 938 TL,

200 km - 401 km arası 2.380 TL,

401 km ve üstii 3.920 TL.

(2) EBBL Grup Müsabakalan, EBBL Play-off müsabakalarına katılacak takımlara yukarıdaki

ijdeme tablosunda belirtilen şekilde harcırah ödemesi yapılır. EBBL Türkiye Birinciliği'ne katılacak
takımlaıa Yurtiçi Faaliyetleri Talimatı'nda yer alan tahakkuk ve ödemelere esas cetveli kapsamında

harcırah ödemesi yapılır.

(3) Müsabakalardaki Resmi Görevlilerin ulaşım, harcırah ve müsabaka tazminatlan yiirürlükte olan

rnevzuata uygun olarak Federasyon tarafından yapılır.

(4) EBBL Grup Müsabakalarının ve EBBL Play-off müsabakalarının oynanacağı sa|onlara ait kira,

ısıtma, havalandırma, aydınlatma gibi tüm işletme giderleri ile görevli personel ödemeleri ev sahibi

kulüp tarafindan karşı lanır.

(5) Takım kadrosunda yer alan;

a. Basketbolcular ve kulüp görevlilerinin ücret, SGK kaydı, vergi vb. tiim sorumluluklan
kulübe aiüir.

b. TBF, sporcuya tescilli olduğu tarihler arası geçerli olan ve daha önceden Federasyonca
belirlenmiş asgari koşullar içeren özel sağlık veya ferdi kaza sigortası yaptırır ve sigorta ile
ilgili aynntılaıı kulübiine bildirir.

ErkekIer Bölgesel Basketbo| Ligi Yön€tim Esasları Talimaıı - 7
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MADDE 9- KATILIMESASLARI
(l) Katılacak takımlann illerinde bu kategoride diizenlenen yerel lig faaliyetlerine kaülmalan ve
tamamlamalan zorunludur. Kulüplerin, Yurtiçi Faaliyetlerine katılabilmek için bağlı bulunduklan il
Müdiiılükleri tarafından aşağıdaki koşullann yerine getirilmiş olması gereklidir.

a. SPor Genel Müdiirlüğtince tescil edilmiş kulüplerd en en az dört takım arasmda, Yerel Lig
Faaliyetleri Talimatına uygun şekilde lig dtizenlenmesi,

b. Her kategori için diizenlenecek lig fikstilrlerinin Federasyona onaylatılması,

c. Her hangi bir kategoride Yurtiçi Faaliyetlerine katılmaya hak kazanmış olan kulübiin(veya
kulüPlerin), her faaliyet için ilan edilmiş olaıı organizasyon tarihinden 10 giin önce isminin
ve söz konusu organizasyona iştirak edip (kulüp taahhüt yazısı), etmeyeceğinin bildirilmiş
olması,

(2) İlan edilen statiilere göre katılma hakkı elde eden bir kulüp herhangi bir nedenle faaliyete
katılmazsa bu kulüp yerine takım daveti Federasyon tarafından yapılır.

(3) İllerinde dereceye giren takımlar bölgesel gruplara ayrılarak bir iç saha diğeri dış saha olmak
iizere deplasmarılı iki devre olarak EBBL Grup Müsabakalan oynarlar.

(4) Takımlar EBBL Grup Müsabakalan ve EBBL Play-off müsabakaları döneminde ev sahibi
olarak müsabakalannr oynamak istedikleri Salon Standartlan ve Güvenlik Talimatındaki kriterlere
haiz bir salonu bildirmek zorundadırlar.

III TAKVİM VE LiGİN STATÜSÜ

MADDE 10- TAKüM
Büyiik Erkekler Basketbol Birinciliği müsabakalan aşağıdaki takvime uygun olarak oynanrr.

a. Yerel Ligler Ekim - Şubat

b. EBBL Grup Müsabakalan Mart- Mayıs

c. EBBL Play - OffMüsabakalan Mayıs

d. EBBL Tiirkiye Birinciliği Mayıs - Haziran

M{)DE 11_ STATÜ

Büyiık Erkekler Yerel Ligi Müsabakalan, EBBL Grup Müsabakalan, EBBL Play - off
müsabakalan ve EBBL Ttlrkiye Birinciliği olmak iizere dört (4) aşamada oynanır.

(1) Yerel Lig müsabıkılan; ErkelJer Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılım sağlamak isteyen iller,
BüYiik Erkekler kategorisinde yerel liglerini düenleyerek, en geç 26 Şubat 2018 tarihine kadar il
sıralamalannı bildirmek zorundadır. Herhangi bir ilde, yeret lig oluşmaması durumunda, aynı
bölgede yer alan başka ilin faaliyetlerine, TBF Yurtiçi Faaliyetleri Biriminden gnaşiİ'laıxq
kahlabilirler. Her ilin birincisi olacak takım ilinin bulunduğu EBBL Grup Müsabakalanna
katılrnaya hak kazanrr. .; ,,.. .. İ

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Yönetim Esasları Talimaü _ 8
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(2) Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi Grup Müsabıkalan; Coğafi kriterler esas alınaıak
oluştıırulan bölge dağılımına göre her ilin birincilerinin katılımr ile oynanır. İllerin başan puanları
ve Büyükler Erkekler ligi katılımcı takım sayısı kriter alınarak Ankara 2.ve 3.sü, Bursa 2. ve 3.sü,
İzırıir 2.si ve İstanbul 2. ve 3. takımlan aynca katılım hakkı elde ederler. Katılım hakkı elde eden

takımlar sekiz (8) gruba aynlırlar ve her grupta yer alan talomlar kendi arasında çift devreli
deplasmanlı lig usulü müsabakalar oynarlar.

(3) EBBL Play-off müsıbakaları; EBBL Grup Müsabakalan sonucunda her grupta birinci (l.)
sırayı alan takımlar EBBL Türkiye Birinciliği'ne direk katılrm hakkrnr, ikinci (2.) ve üçtincü (3.)

sırayı alan takımlar EBBL Play-off müsabakası oynzımaya hak kazanır. Eşleşmeler sonunda iki (2)

maç iizerinden eleme usulü oynanacak play - off miisabakalan sonunda sayı averajı ile turu geçen
takımlar EBBL Tilrkiye Birinciliği'ne katılmaya hak kazanır.

(4) Türkiye Birinciliği müsabakaları; EBBL Türkiye Birinciliği, EBBL Grup Müsabakaları
sonucunda her gruptan ilk sırayı alan sekiz (8) takm ve EBBL Play - off müsabakalan sonunda
sayı averajı ile trıru geçen sekiz (8) 1akımın olmak üzere toplam on altı (16) takımın iştiraki ile ve

a. EBBL Grup Müsabakalan sonucunda her gruptan ilk sırayı alan sekiz (8) takım her grupta
iki takım olacak şekilde,

b. EBBL Play - off müsabakaları sonunda sayı aveğı ile turu geçen sekiz (8) takım her grupta
iki takım olacak şekilde,

çekilecek kurayla dört (4) takımh dört (4) gruba ayrılarak, tek bir il merkezinde ve ekte yer alan
fikstiire uygun olarak organize edilir.

MADDE 12 - SIRALAMA vE BiR Üsr ıicr YİiKSELME

Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi Tiirkiye Birinciliği müsabakalan sonunda sıralama, takımlann
başanlan esas alınarak tescil edilir. İll< iti tZ) sırayı alan takmlar bir sonra ki sezonda yer alacaklan
lige ait yfüiımlülfülerini yerine getirdiği takdirde Tiirkiye Basketbol 2. Liginde (TB2L) mücadele
etıneye hak kazaıur.

ry TAKIMKADROLARI

MADDE 13 - TAKIMLARJN SAHAYA ÇIKABİLECEK KADROLARI
(l) Takımlann resmi müsabaka kadrosu en faz|a on iki (12) basketbolcudan teşkil edilecek ve
takımlar müsabakalarda en az on (1O), en fazla on fü (l2) basketbolcu ile süada yer alabilecektir.
Müsabakalar sırasında, takım sıra bölgesinde sadece antrenör, antrenör yardımcısı ve yedek
basketbolcular ile bunlann dışında diğer bir yardımcı antrenör, yönetici, doktor, masör,
fizyoterapist, istatistikçi gibi tizel sorumluluklan olan en fazla dokuz (9) kişiye kadar oluşan takım
üYelerinin bulwrmasına, bu müsabakalann oynanacağr salonun fiziki şartlannın müsait olması
orarunda izin verilir. 

\,
(2) Büyfüler kategorisinde takımlann kadrolarrnda yer alan basketbolcular bu kategoride ğnayarİİi
elde edecekleri hakları hiç bir zaman sözleşmeli liglerde kullarıamaz|at. j

,
jola'1
ı>oı\^t

lİ
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MADDE İ,İ _ İUÜSaSAKALARA KATILACAK BASKETBOLCULAR
(1) Müsabaka Talimatı, Sözleşmeli Sporcular Tescil, Lisans ve Transfer Talimatı ve Sicil Lisans
Talimaünda yer alan koşullan sağlayan ve izin verilen sayıda basketbolculaı müsabakalara
katılabilirler.

(2) Takımlar, resmi müsabaka kadrolannda; aşağıdaki belirtilenler haricindeki basketbolcuların
ülkemiz iimit, genç ve yıldz takımlarından yetişmiş olmaları şarttır:

a. Kamu görevi, çahşma veya başka nedenlerle yurt dışında bulunan Tiirk ailelerinin çocuklan,

b. Bu talimat maddelerine uygun olarak K. K. T. C' den gelmiş basketbolcular,

c. Tiirk vatandaşı arıne velveya babadan olmak üzere doğum yoluyla Türk Vatarıdaşlığına
sahip basketbolcular,

(3) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nin her hangi bir aşamasında takım kadrolarında yabancı
uynıklu basketbolcu yer alamaz.

(4) Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde yer alan kulüpler en faz|a iki (2) basketbolcu için ikinci
lisans çıkarma hakkına sahiptir. İkinci lisans sadece çıkanldığı sezon için geçerli olup;

a. Bu haktan yararlanan kulübtin yer aldığı lig müsabakalan sona erdiğinde,

b. Bu haktan yararlanan kulübtin ikinci lisans çıkardığı basketbolcuyu EBBL Play-off
miisabakalan ve EBBL Tiirkiye Birinciliği miisabakalan öncesinde oynanan resmi
müsabakalann (EBBL Grup Müsabakalan) en az Vo 50 sinde oynatmam.ısl halinde,
kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

Açıklama;

Yiizde elli oynatılma koşulu;

a. Takımın yer aldığı gruplardaki oynıımr§ı gereken miisabakalann toplamı esas alınarak
belirlenir. Gruplardaki takrm sayılannda farklılık olması diğeı gruplar için emsal
oluşturmaz.

b. Programda yer aları müsabakanın her hangi bir nedenle oynıınmıımasl halinde bu
mtisabaka basketbolcunun oynadığı müsabaka olarak sayıhr.

c. Her hangi bir nedenle tekrar edilmiş bir müsabakanın; basketbolcu her ikisinde de yer
aldıysa her iki miisabaka da sayılır.

d. Orantı sonuncunda küsuratlı çıkan sayılar her halükarda bir alt tam sayıda kabul edilir.

MADDE 15 - ANTRENÖRLER VE SAHAYA ÇIKACAK DiĞf,R KULÜP GÖREVLİLERİ
(1) BüYük Erkekler Basketbol Birinciliği müsabakalannda A, B veya C kategorisi antrenör lisansına
sahiP antrenörler baş antrenör olarak görev yapabilirler. Yardımcr antrenörler en düşfü D katçgorisi
lisansa sahip olmalıdır. sahaya çıkacak tiım takm mensuplanrun Tifuk vatandaşı olması \e
kulüpleri tarafrndan ferdi kaza sigortalan ve SGK kaydı yaptınlmlş olmalıdır.

(2) Baş antrenör ve yardımcılan için Antrenör Talimai hiikümleri geçerlidir. ' ,] .'' . ' ' , , 

-
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(3) BaŞ antrenör ve Yardımcı antrenörlerin o sezon için vizesi yapılmış lisansa sahip olması vekulüpleri ile sözleşme imzalamış olmalan zorunludur. Herhangi bir nedenle sözleşme yapmasında
sakrnca bulrınan antrenörler bu durumlanru yazılı olarak bildirirler.
V MÜSABAKALARINORGANİZaSYOXUVESORUMLULUKLAR

MADDE ro - ııÜsanaxa oRcaxİzasyoNu VE ANTRENMAN .AATLERi
(l) EBBL Grup Müsabakaları ve EBBL Play-off müsabakalannda yer alan takrmlannmüsabakalannı oynayacağı salonlar salon standartlan ve Güvenlik Talimaü,na maddelerine uygunolarak diizenlenmelidir.

(2) Ev sahibi kulüpler, EBBL Grup Müsabakaları ve EBBL Play-off müsabakasından bir giin öncemisafiı taklm iÇin müsabakanın oynanacağı salonda ve bir sonraki gİ,inde oynanacak müsabakanlnsaatinde başlamak iızere en az doksan (90) dakikalık bir antrenman sağlamak zorundadır.
Antrenman için gereken masraflar ev süibi kulüp tarafından karşılanır.
(3) Ev süibi takım misafir takıma antrenmanlarda kullanılmak iizere on iki (12) adet müsabakada
kullanrlacak top ile ayru marka top temin etınek zorundadır.
(4) Müsabakalarda istatistik tutacak personel için gerekli bilgisayar donanımı ile salonlarda intemetbağlantısı ev sahibi kulüp tarafından sağlanacaktır.

MADDE 17 - GtrvENLiK
Ev sahibi kulüpler, yüriirliikteki mevzuat çerçevesinde spor alanlannda sağlık ve güvenliğe
bağımslz bir böliım ayırmak, misafir takım kafilesinin ve müsabaka ile ilgili resmi görevlilerinin
emniyetini sağlamak ve taraftarlar arasında temas olmamasını sağlamaya yönelik önlemleri almak]ayükiimlüdiiİ.

MADDE r8 - REsMi GÖREVLİLER
(l) TBF tarafından görevlendirilen hakemler, temsilciler, gözlemciler, masa görevlileri ve diğerkişiler müsabaka görevlileri ile resmi görevlilerdir. Müsabakalarda gorev yaf,acak hakemler vefederasyon temsilcilerinin belirlenmesi ile bunların eğitimi TBF Merkez Hakern kurulu yetki vesorumluluğtrnda olup, bu konularda TBF tarafindan yayınJanmış ilgili talimatlar geçerlidir
(2) Mıisabakalar iki hakem mekaniği ile yönetilir. Müsabaka hakernleri ve Federasyon Temsilcisiatamalan MHK tarafrndan yapılır. Müsabakalarda, sayı, saat ve 24 saniye operatönı olmak iizere 3masa görevlisi tayin edilir. Masa Görevlilerinin tayinleri iı Hakem kurullan sorumlulugundadır.
MADDE 19 - MÜSABAKA SÜRELERİ
Miisabakalar l0'ar dakikalık dört periyot olarak oyıanacak, birinci ile ikinci ve üçiincü iledördiincü PeriYotlar arasında iki (2) dakika ara veriıecektir. Birinci dewe ikinci periyodun sonundabitecek, on beŞ (l5) dakika aradan sonra üçiincü ve dördtincü periyotlardan oluşan ikinci devre.başlayacaktır.

MADDE 20 - SAĞLIK PERSONELİ
EBBL Grup Müsabakalan ve EBB
yardım tedbiri almak, müsabaka
sağlamak zorundadır.

L Play-off müsabakalan esnasında ev sahibi kulüp, salonda ilk
başlamadan otuz (30) dakika önce sağlık ekibi buluımasuıı

y
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MADDE zr - yBn siı,ici prnsoxBr,

Ev süibi kulüp müsabakalarda en az iki (2) yer silici personel görevlendirecektir.

MADDE 22 - MAsKoT vr cösrrni GRUpLARI
(l) Müsabakalarda takım maskotlan ve gösteri gruplannın salon içinde bulunmasrna izin verilir.
Ancak; bunlann müsabaka oynanrrken, müsabaka sahasının dışında ve reklam panolannın
arkasında bulunmalan, müsabaka alanma teknik mola ve devre aralannda girmeleri ve ölü zaman
sonunda müsabaka başlamadan en ıv on (10) saniye önce müsabaka alannı terk etrneleri şarttır.

(2) Sadece müsabaka saatinin durduğu anlarda genel anons sistemi kullanılarak miizik yayını
YaPılabilir. Ancak misafir takım oturma sırasrnln olduğu tarafa hoparlör konulması yasaktrr.
Sahanrn diğer %'lfü bölümiine hoparlör konulabilir.

(3) Müsabakanın topun oyunda olmadığı her anında canlı miizik (bando, orkestra vs.) olabilir.
Ancak canh miizik yapacak grup misafir takım oturma srfa§ının arkasında yeı a|aırıaz ve kesinlikle
ses yiikseltici elektronik cihaz kullanamaz.

(4) Dalul, daıbuk4 havalı koma" düdük gibi gilrültil kirliliğine neden olan aletler can|ı miizik
kapsammda değerlendirilmez. Bu tiir aletler salon dihiline alınmaz ve müsabaka bovunca
çalınmasına izin verilmez.

MADDE 23 - MÜSABAKA VİDEO KAYITLARI
Federasyon lige ait tiım kayıtlann içerisinden seçeceği fotoğİaflan ve videolan, kulüp logosu ile

referans göstermek kaydı ile iletişim mecralannda kullanabilecektir.

MADDE 24 - MÜSABAKA BiLETi
(l) Müsabakalarda bilet satılması ev süibi kulübtin takdirinde olacaktır. Bilet satılması halinde
satış geliri ile ilgili tiım hak ve vecibeler ev süibi kulübe aiuir.

(2) Ev sahibi kulüPler, misafir takımm talebi halinde, bu talimatın Tribiiı ve ofurma Diizeni
maddesine uYgun Şekilde TBF tarafındarı belirlenen miktarda bileti ücreti karşılığı misafir takım
seYircilerine satrnakla yükiimlüdi,irler. Bireysel olarak gelecek misafir takım seyircileri için
belirlenen miktar bilet salonun dış böliimiinde ve ayn bir gişe açılarak satılmak zorundadır.

(3) Misafır takım Yöneticileri için Loca bulunan salonlarda bir adet loca; loca bulunmayan
salonlarda vlp tribiinünde bir adet yer l.sırada olmak koşuluyl a en az on (l0) kişilik yer
aynlacaktır. Loca veya VIP tribiinü bulunmayan salonlarda misafir takım yöneticilerinin otuİacağı
alan TBF Temsilcisi tarafından belirlenir. TBF Temsilcisi her haliikarda güvenlik ve ortalama seyir
kalitesinin altında olduğu sebebiyle misafir takımırun yöneticilerine aynlan yeri değiştirebilir Bu
yerlerin, misafir takımrn oynanacak mıisabaka için bu kontenjandan düa az yer talep etmesi
durumu hariç, herharıgi bir şekilde satışa çıkması yasaktır.

MADDE25-REKLAMYASAĞIVEsPoNsoRLUKKISITLAMASI 
__ 

.\ı\,.

(1) KulüPler YaPacaklan sponsor anlaşmalannı ivedilikte Federasyona bildirmek ve onay almak
zorundadırlar.
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(2) KulüPler alkollü içki, tütiin mamulleri ve ilaç markalan ile sponsorluk anlaşması yapamaz|aı.
Alkollü iÇki, tütiin mamulleri ve ilaç markalarına ait isim ve görseller takımların müsabaka
kıyafetlerinde yer alamaz.

MADDE 26 - BASKETBoLCU KIYAFETLERİ
(l) Milsabakalarda yer alacak her iki takım basketbolculan, Uluslararası Oyun Kurallanna ve
Müsabaka Talimatında tarif edilmiş formalar giymekle yfüiimlüdiirler.

(2) Antrenör ve yardımcılan sahaya tek tip kıyafetle ile çıkmak zorundadır.

VI SONHÜKÜMLER

MADDE 27 - DoPİNG

DoPingle mücadele ile ilgili hususlar ve bunlara uygularıacak Disiplin Kurulu cezalan hususunda
"TBF Dopingle Mücadele Talimatı" htiktimleri uygulanır.

MADDE 28 _ TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR

Bu sirktilerde yer almayan hususlar hakkında öncelikle Müsabaka Talimah, Yurtiçi Faaliyetleri
Talimatı ve diğer TBF mevzuatı uygulanır. Diğer talfunatlarda da hiikiim bulunamaması halinde
TBF Yönetim Kurulu tarafindan karar alınır.

MADDE 29 _ YtJRÜRLÜK

Bu sirkiiler SPor Genel Müdtfulüğiinün Intemet sitesinde yayımlandığı tarihte yiırürlüğe girer.

MADDE 30 _ YÜRÜTME

Bu sirküler hi,ikiimlerini Ttlrkiye Basketbol Federasyon Başkanı yiirütür.

VII EKLER

EK: On altı (16) takımlı Tiirkiye birinciliğinde kullanılacak fikstiir
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ERKEKLER Bör,cpsnı nısxBrsor Lici
oN ALTI (ı6) TAKIMLI rünriyr ninixciıiĞi,NDE KuLLANILAcAK pixsrün

A B, c ve D guplannda yer alan tahmlar tek detTcli lig usulü oynar

Salon Gün No Maç Giin No Mıç Gün No Mıç
l

2

Al A4

N_A3
Cl C4

C2 C3
2

Bl _84

82-83
Dl D4

D2_ D3

D3_Dl
D4 _D2

83-Bl
84, 82

J
A3 _AI

A4_N
c3_cl
c4-c2

l7
l8l0 c3,c4

,l

ll l9 Al_N
l2 20

)

6

l3 2l

22l4 D3 D4

Bl 831 l5 23

8 l6 83-84

@

Cl _C2

2.T[,R / Kı..\slıA\ ]ılI sAB.\K_\ı-.\R!
1. Gün

2.t!r

Salon No Maç

2.tur

2.tur

25

26

A gnrbu 2.si B grubu 3.sü

B gıubu 2.si A grubu 3.sü

?7 c gnıbu 2.si

D grubu 2.si c gnıbu 3.siı28

No Maç
29

30

A grubu 4.sü C grubu 4.sü

B grubu 4.sü D grubu 4.sü

l3,-I6.sıra

l

Sılon
2,tur

l3.-l6.sıra

5, Gün

Sılon

38 29 Galibi

1, - 8. slra

1. - 8, s|ra

1. - 8. slra

'13. - 14, slra

!; ş. ş\rt;. t

Vj.-i.;;,f

sılon No Mıç

l

3l c gnıbu 1.si 25 calibi 1. - 8. slra

32 26 Galibi

2'7 Galibi33 A gnıbu l.si
34 B grubu l.si 28 GaIibi

No Maç
35 27 Mağlubu

28 Mağlubu

9. - 12, slra

36

3,1

26 Mağlubu

29 Mağlubu

9. _ 12. slra

15. _ 16, slra

30 Gatibi
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9

3
l

A]_A4
Dl -D2

l

24

D grubu 3.sü

(,El RtK _ 1iı.\t. / KL\sıl.r\ ]\ı İs.tB.\h,\L.\Rı

D gnıbu l.si

25 Mağlubu

30 Mağlubu
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\ ARİ Fı\,{L / Kl..\slı-r\ \tt,s,\B,\ K.\LA Rl
6. Gün

39

.l0

{l
42

44

32 Mağlubu 5. - 8.sıra

t 33 Galibi

32 Gdibi
34 Galibi

l.-4. sıfa

l.-4. sıra

34 Mağlubu 5. - 8.stra

l l,-l2.slra

9.- l0. sıra2
36 Galibi

No Maçsalon

3l Mağlubu

33 Mağlubu

No MıçSalon

43 35 Mağlubu 36 Mağlubu

39 Galibi
4l Mağlubu

4l Galibi

l
40 Galibi

7. - 8. lik maçı

5. - 6. lik maçı

3. - 4. lük maçt

Final maçı42 Galibi

No Mıç DereceSılon
40 Mağlubu45 39 Mağlubu

,}8

47

\+
\ 4J#
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3 I Galibi

35 Galibi

ı,i\.\L ıı.\(,t.,\Rl / KL.\s}l.\\ \| t s.\B.\K.\L.\Rl

.t2 Mağlubu
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