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TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU

MÜSABAKA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
MADDE 1-(1) Bu talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize

edilecek hokey müsabakaları ile bu müsabakalara hazırlık amacıyla düzenlenen faaliyetlerin
organizasyonunu, müsabaka sonuçlarının ve yapılan faaliyetler neticesinde takımların elde
etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ile bu müsabakaların ve faaliyetlerin uluslararası
kurallara uygun olarak yönetimi konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemek ve
düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2-(1) Bu talimat: Türkiye Hokey Federasyonunca yurtiçi ve yurtdışında

organize edilecek olan ulusal, uluslararası, resmi ve özel hokey müsabakalarında meydana
gelecek her türlü itirazın karara bağlanması, kulüpler ve sporcularının uyması gereken
kurallarla ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3-(1) Bu talimat, Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsü’ne dayanılarak

hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4-(1) Bu talimatta geçen tanımlar;

a) Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
b) Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,
c) Federasyon : Türkiye Hokey Federasyonunu,
d) Federasyon Başkanı : Türkiye Hokey Federasyonu Başkanını,
e) FederasyonTemsilcisi: Resmi ve özel, tüm Hokey müsabakalarına

Federasyonu temsil etmek üzere Federasyon
tarafından görevlendirilen kişileri,

f) Yönetim Kurulu : Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunu,
g) İl müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerini,
h) İlçe müdürlüğü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerini,
ı) Tertip Komitesi : Hokey müsabakalarını yürütmekten sorumlu

olarak görevlendirilen kurulları,
i) Merkez Hakem Kurulu: Hokey Federasyonuna bağlı olarak kurulan ve

Türkiye genelindeki hokey hakemleri, hakem
gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve il hakem
kurulları ile ilgili idarî ve teknik tüm konulardan
sorumlu olan kurulu,

j) İl Hakem Kurulu : İllerde hokey hakemleri ile ilgili idarî ve teknik
tüm konulardan sorumlu olarak kurulan kurulu,

k) İl Temsilcisi : Hokey il temsilcilerini,
l) Disiplin Kurulu : Hokey Federasyonu Disiplin Kurulunu,



m) Antrenör : Hokey antrenörü sertifikasına sahip her
kademedeki hokey antrenörlerini,

n) Spor kulübü : Türkiye Hokey Federasyonunun düzenlediği her
türlü hokey müsabakasında faaliyet gösteren spor
kulüplerini,

o) Ligler : Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı tüm hokey
liglerini,

p) Altyapı : Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı tüm hokey
liglerinde yer alan takımların 12, 14, 16, 18 ve 21
yaş altı sporcularını,

r) Sporcu : Sicil ve lisans yönetmeliğine göre geçerli lisansı
bulunan tüm hokey sporcularını,

s) FIH : Uluslararası Hokey Federasyonunu,
t) EHF : Avrupa Hokey Federasyonunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler

Müsabaka Sezonu
MADDE 5-(1) Hokey müsabaka sezonu 01 Ekim – 30 Eylül tarihleri arasındadır.

Genel kuruldan onaylanan faaliyet programları sezon öncesi yayımlanarak ilan edilir.

Müsabaka Çeşitleri
MADDE 6-(1) Hokey faaliyetlerinde yer alan kulüplerin müsabaka sezonu boyunca

yapacakları karşılaşmalar üç türlüdür.

a) Resmi Müsabakalar:
1) Teşvik müsabakaları: Federasyonca veya Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince

takımların, hakemlerin ve sporcuların ulusal müsabakalara hazırlanabilmeleri için organize
edilen müsabakalardır.

2) İl birincilikleri: Federasyonca tasdik edilen, o ilin faaliyet programında bulunan
ve il birinciliğine giden müsabakaları ile anma ve özel gün müsabakalarıdır.

3) Bölge müsabakaları: Federasyonca tasdik edilen ve o ilin faaliyet programında
olup birkaç ilin katıldığı turnuva müsabakalarını,

4) Grup müsabakaları: Federasyon faaliyet programında olan ve müsabaka
yoğunluğu nedeniyle müsabakaların birden fazla yerde yapıldığı, il birincisi veya
federasyonca davet edilmesi halinde ikinci ve üçüncülerinin de dahil edildiği, dereceye
girenlerin yarı final müsabakalarına katıldığı müsabakalardır.

5) Yarı final müsabakaları: Federasyon faaliyet programında olan müsabakaların bir
veya daha fazla yerde yapıldığı, grup müsabakalarında dereceye girenlerin katıldığı, dereceye
giren yeteri sayıda takımın Türkiye şampiyonasına katıldığı müsabakalardır.

6) Türkiye şampiyonaları: Federasyon faaliyet programında yer alan ve doğrudan
veya yarı final müsabakaları sonunda dereceye girenlerin katıldığı illerde Türkiye
derecelerinin belirlendiği müsabakalardır.

7) Lig ve deplasmanlı lig müsabakaları: Federasyon faaliyet programında yer alan
ve belli kriterlere göre oluşturulan ayaklı grup müsabakaları veya çift devreli deplasmanlı
olarak Türkiye birinciliğine varan müsabakalardır.



8) Türkiye kupası: Federasyon faaliyet programında yer alan ve belli kriterlere göre
oluşturulan ayaklı grup müsabakaları veya elemeli olarak düzenlenen Türkiye kupası
müsabakalardır.

b) Özel Müsabakalar:
Özel müsabakalar, resmi müsabakaların dışında kalan müsabakalardır. Özel

müsabakalar, Ulusal ve Uluslararası Özel Müsabakalar olmak üzere kendi içinde ikiye ayrılır:

1) Resmî müsabakaların dışında kalan, genel müdürlük teşkilatınca tescil edilmiş spor
kuruluşları, resmî veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenen, Federasyon’dan izin alınarak
yurtiçi ve yurt dışında, yerli ve yabancı takımlarla yapılan müsabakalardır. Bu tür
müsabakaların izni için 15 gün önce Federasyon’a başvurulur. Bu müsabakalar süresiz
düzenlenemez. İzinsiz düzenleyenler veya müsabakalara katılanlar Federasyon Disiplin
Kuruluna sevk edilir. Bu müsabakalarla ilgili her türlü giderler ve ödüller düzenleyenlere
aittir.

2) Müsabakaların düzenlenmesi ve uygulanmasında Türkiye Hokey Federasyon
Mevzuatı geçerlidir. Bu tür müsabakalarda Federasyon temsilci görevlendirebilir. Bu durumda
temsilcinin harcırahı düzenleyenlere aittir.

3) Yabancı ülke takımları ile özel müsabaka yapacak olan Türk takımları diğer Türk
takımlarının sporcularını kulüplerinden de izin alarak takviye edebilir. Bu durumda kulüplerin
ve sporcuların isimlerinin Federasyon’a bildirilmesi gerekir.

4) Yurt dışında özel müsabakalara katılacak olan takımlar, yurt dışı seyahat
programlarını, karşılaşacakları takımların isimlerini, davet eden resmi ve özel kurum ve
kuruluşların davet belgelerini ve onaylı kafile isim listelerini federasyona bildirerek izin
alırlar.

5) Yurda davet edilecek yabancı takımlar için ilgili teşekkülün yine en az 15 gün
öncesinden federasyondan izin talebinde bulunması gereklidir. İstenecek bu izne organizasyonun
mali hususları ile ağırlama programını içeren kapsamlı bir raporun eklenmesi gereklidir.

6) İlgili organizasyonda görev alacak olan hakemler, İl Hakem Kurulu tarafından
görevlendirilir. İl Hakem Kurulu tarafından ihtiyaç duyulduğu hallerde Federasyon’dan
hakem görevlendirilmesini isteyebilir.

7) Yabancılarla yapılan müsabakaları takip eden 15 gün içinde organizatör kulüp ve
kulüpler, mali ve idari hususlarla ilgili bir raporu mutlak suretle Federasyon’ a yollamaya
mecburdur. Aksi durumda ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.

8) Yabancı ülkelerde müsabaka yapan kulüplerin, yaptıkları müsabakaların sonuçları
ile bu seyahatin teknik ve idari hususlarını bildirir bir raporu yurda dönüşlerinden itibaren 15
gün içinde Federasyon’ a göndermeleri zorunludur.

9) Özel müsabakalar hakkında Özel Müsabaka ve Turnuva Talimatı hükümleri
uygulanır.

c) Uluslararası Müsabakalar:
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, FIH, EHF, Üniversiade ve Türkiye Hokey

Federasyonu gözetiminde çeşitli uluslara bağlı; ulusal, temsili ve kulüp takımları arasında
yapılan müsabakalardır.

1) Avrupa Hokey Federasyonunun kulüpler bazındaki ( Salon ve Açık Alan) resmi
müsabakalarına katılacak olan Türk kulüpleri diğer Türk kulüplerinin sporcularını
kulüplerinden de izin alarak takviye edebilir. Bu transfer işlemi sadece yurtdışında geçerli
olup yurtiçindeki müsabakalarda hiçbir geçerliliği yoktur.



Müsabakalara Katılacak Kulüpler, Sporcular ve Antrenörlerin
Müsabakalara Katılma Şartları
MADDE 7-(1)

a) Hokey müsabakalarına katılacak kulüplerde aranacak şartlar;
1) Müsabakalara katılacak kulüplerin genel müdürlükçe tescil edilmiş olması

gereklidir. Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye liglerinde oynamaya hak kazanan
kulüpler, her sezon öncesi fikstür çekim tarihine kadar olan süre içinde, o sezon için kulüp adı
ile birlikte liglerde kullanmak istedikleri kulüp kısaltma isimlerini Federasyon’a bildirerek
onay alacaklardır.

2) Fikstür çekiminden sonra, sponsorluk anlaşması yaparak liglerde kullanmak
istedikleri isimleri değiştirme talebinde bulunan kulüpler, yaptıkları sponsorluk anlaşmalarına
göre Federasyon’dan onay alarak bu isimleri kullanabilirler.

3) Takımları müsabakalara girecek kulüplerin, sporcu, tescil ve lisans talimatında
belirlenen şartları yerine getirmiş, herhangi bir sebeple müsabakalardan men edilmemiş
olması gerekmektedir.

4) Kulüpler; Federasyon tarafından ilan edilecek kendi ligleri( katılmak istedikleri yaş
gruplarını) ile ilgili talimat ve genelge hükümlerine göre katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek
zorundadırlar.

5) Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilecek tüm hokey
müsabakalarında yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları; 1 idareci, 1 antrenör,
1 antrenör yardımcısı, 1 masör ve 1 doktor, olmak üzere en fazla 5 (beş) kişi ile sınırlıdır.
Takımlar, Federasyon’dan sahaya çıkacak kadrolarına ait onaylı sahaya çıkış belgesi
alacaklardır. Sahaya çıkış belgesi olmayanlar sahaya çıkamazlar. Sahaya çıkış belgesi
alabilmek için kişilerin unvanlarını gösterir belgeleri ibraz etmek zorundadırlar. Yabancı
antrenörlerle çalışan kulüpler ek olarak kadrolarında bir tane tercüman bulundurabilirler.

6) Teknik toplantıların yapıldığı hokey faaliyetlerinde takımlar, Teknik Toplantı
sırasında sporcu lisansları ile takım listelerini ve saha çıkış kartlarını Tertip Komitesine teslim
edeceklerdir. Verilen liste turnuva süresince geçerli olup değişmeyecektir. İstenilen belgeleri
zamanında teslim etmeyen takımlar müsabakalara katılamayacaklardır. Her müsabaka öncesi
sporcu lisansları müsabaka hakemleri tarafından kontrol edilecektir. Müsabakalar süresince
her konuda Tertip Komitesi yetkilidir.

7) Federasyonun düzenlediği organizasyon ve faaliyetlerde, Federasyonca belirlenen
katılım ücretlerinin Federasyonun hesap numarasına yatırarak ödemek zorundadırlar.

8) Türkiye ligine  (bayan - erkek) katılmak isteyen kulüpler, illerinde faaliyet
programlarında yer alan ve bu programda Federasyon tarafından onaylanan müsabakalar veya
Federasyonca düzenlenen (12, 14 ve 16 ) yaş altı gruplarından herhangi birisinde
müsabakalara katılmak ve bu müsabakaları tamamlamak zorundadır. Bu müsabakalara
katılarak tamamlamayan kulüpler hakkında son karar Federasyon Yönetim Kurulu tarafından
verilir.

9) Türkiye Hokey Federasyonu faaliyetlerinden 12, 14 ve 16 yaş altı kategorilerinin
herhangi birisinde müsabakalara katılmayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine
getirmeyen kulüpler, Türkiye liginden ihraç olunur. Bu hüküm askerî güç kulüplerini
kapsamaz.



b) Sporcularda aranacak şartlar:
1) Temsil edeceği kulüp adına o sezon için tescil edilmiş veya vizesini yaptırmış

olmak,
2) Herhangi bir nedenle müsabakalara katılmaktan men edilmemiş olmak,
3) Bir hokey oyuncusu aynı sezon içerinde ancak bir kulüp adına resmî müsabakalara

katılabileceğinden; temsil edeceği kulüpten başka, ilinde veya diğer illerde herhangi bir kulüp
adına aynı sezon içinde resmî müsabakalara katılmamış olmak. Bu hüküm, silah altına
alındıktan sonra askerî güçlere lisanslı olan ve terhislerini takiben silah altına alınmadan önce
kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen sporcular için uygulanmaz.

c) Antrenörlerde aranacak şartlar:
1) Federasyon, Antrenör Eğitim Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o

sezon için vizesini yaptırmış olmak,
2) Herhangi bir nedenle müsabakalardan men edilmemiş olmak,
3) Yabancı antrenörler, Federasyon talimat ve genelgelerinde belirtilen şartlara uymak

ve uluslararası antrenör lisansına sahip olmak zorundadırlar.

Sporcuların, Kulüplerin ve Antrenörlerin Müsabakalara Katılmasının Engellenmesi
MADDE 8-(1)
a) Türkiye liglerine katılım hakkı olan bir kulüp, Federasyon tarafından belirlenerek

istenen ve duyurulan tarihe kadar katılım bedelini, gecikmiş borçlarını ödemediği, geçmiş
yıldan kalan taahhütlerini yerine getirmediği, kulüp başkanı imzalı ve mühürlü
taahhütnamesini ve bilgi formunu göndermediği ve Federasyonca yayımlanan diğer şartlara
uymadığı takdirde faaliyetlere alınmazlar.

b) Yabancılarla millî takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsili müsabakalar
için seçilmiş olan sporcuların; form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna
kadar diğer her türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir.

Müsabaka Kadroları
MADDE 9-(1)
a) Bir takım açık alanda 11, salonda 6 sporcudan daha az bir kadro ile müsabakaya

başlayamaz. Bu hüküm şampiyonanın ilk maçı için geçerlidir.
b) Müsabaka başlamadan önce, yedeklerde dahil olmak üzere, bir takım açık alan

müsabakalarında en fazla 16, salon müsabakalarında ise en fazla 12 sporcunun bulunduğu
müsabaka isim listesini imzalayarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur.

c) İlgili müsabaka statüsünde aksi belirtilmediği takdirde, müsabaka isim listesini
sahaya girebilecek yönetici, bulunmadığında yerine teknik sorumlu, yoksa antrenör veya
takım kaptanı müsabaka isim listesini imzalayabilir.

d) Müsabakadan önce ibraz edilen müsabaka isim listeleri ve sporcu lisansları rakip
takımlar tarafından incelenir ve uygunlukları 3. fıkrada belirtilen kişiler tarafından
imzalanarak kabul edilir. Müsabaka isim listesi veya lisanslara yönelik itiraz varsa, liste
üzerinde yazı ile belirtilir ve karşı tarafa okutularak imzalattırılır.

e) Müsabaka isim listesinde açık alanda 16, salonda 12 sporcu yazılmasına rağmen; Bu
sayılardan az bir kadro ile müsabakaya başlanması halinde, müsabaka isim listesinde ismi
yazılı sporculardan eksik olanlar sonradan gelerek baş hakem izniyle müsabakaya dahil
olabilirler.

f) Diğer hususlarda Uluslararası Hokey Oyun Kuralları geçerlidir.



Müsabakaların Düzenlenmesi ve Sistemlerin Belirlenmesi
MADDE 10-(1)
a) THF’den izin alınmadan hiçbir müsabaka yapılamaz.
b) THF tarafından düzenlenen müsabakalara ait unvanlar THF tarafından verilir.
c) Federasyon tarafından düzenlenecek resmî müsabakaların hangi sistemde

oynatılacağına Federasyon, illerde düzenlenecek resmi müsabakaların hangi sistemde
oynatılacağına il tertip komiteleri karar verir.

d) Özel müsabakaların sistemleri ise müsabakaları düzenleyen kuruluşların temsilcileri
ile il temsilcileri tarafından tespit edilir.

e) Her sezon liglerin teşkili ve esasları Federasyon tarafından tespit ve ilan edilir.
f) Kulüpler ve kişiler ilgili organizasyonun müsabaka statülerinde belirlenen zaman

çizelgelerine ve sistemlerine uymakla yükümlüdürler.

Müsabaka Sistemleri
MADDE 11-(1) Hokey müsabakaları aşağıda açıklanan sistemlere göre düzenlenir.
a) Puanlama sistemi,
b) Eleme sistemi,
c) Karma sistem,

1. Puanlama Sistemi (Lig Usulü) ve Averaj:

a) Takımların belirlenmiş bir fikstüre göre birbirleri ile karşılaşarak, kazandıkları puan
durumlarına göre derecelendirilmelerine puan usulü (lig usulü) sistemi denir. Buna göre
yapılan müsabakalar sonucunda galip gelen takıma (3) puan, berabere kalan takımlara (1)’er
puan, mağlup gelen takıma (0) puan verilir.

b) Tek merkezden yapılan grup maçlarında ve Türkiye şampiyonalarında berabere
biten maçlar o şekli ile tescil edilecektir. Yani berabere kalan takımlar (1)’er
puan,alacaklardır. Ancak; grup müsabakaları sonunda oluşabilecek olan puan eşitliğinin
bozulmasına esas teşkil etmek üzere seri penaltı atışlarına gidilecektir. Bu şekilde penaltı atışı
ile kaydedilen goller sadece grup müsabakaları sonundaki puan eşitliğinin bozulması amacıyla
kullanılacaktır. Başka bir geçerliliği olmayacaktır.

c) Bu sistemde müsabakalarda aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sistem uygulanır:

1. Puan usulü ile yapılan müsabakalar sonunda en fazla puan kazanan takım birinci,
ondan sonra gelen ikinci, daha sonraki takım üçüncü ve devamı olarak sıralanır. Puanların
eşitliği halinde aşağıda belirlenen sistem uygulanır.

2. Müsabakalar Sonunda İki Takım Eşit Puana Sahip Olurlar İse:
a) İlk olarak öncelik, her iki takımın kendileri aralarında yaptıkları müsabakalardaki

puan üstünlüğüne bakılır.
b) İstisnai bir durum olarak, yalnızca tek merkezde yapılan grup müsabakalarında ve

Türkiye şampiyonalarında iki takımın puanlarının eşitliği durumunda uygulanır. İki takım
arasında kendi aralarında oynadıkları müsabakadan sonra puan eşitliği var ise, (müsabaka
beraberlikle sonuçlanmış ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra atılan penaltı
atışları sonucunda, üstün olan takım sıralamada üstte yer alır.

c) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki
müsabakalardaki atılan ve yenen gol olarak en fazla fark’a yani gol averajına bakılır. (Kendi
aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün
sayılmaz.)



d) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puan
cetvelindeki gol averajına bakılır.

e) Takımların gol averajları da eşit ise daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır.
f) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan

takım üstün sayılır.
g) Bütün bu şartlara rağmen, eşitliğin devam etmesi halinde Tertip Komitesi

inisiyatifinde zaman sıkıntısı yok ise belirtilen esaslara göre, ilgili takımlar arasında yapılacak
tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde, zaman sıkıntısı var ise penaltı
vuruşları neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

3. Müsabakalar Sonunda İkiden Fazla Takım Eşit Puana Sahip Olurlar İse;
a) İlk olarak, bu takımların birbirleriye oynadıkları müsabaka sonuçlarına göre yapılan

puan cetveli ile kesin sonuç belirlenir. (Puan cetvelinde eşit puanlı iki veya daha fazla takım
arasında oynanan müsabaka sonuçlarına tekrar bakılmaz. )

b) Önce bu puan cetvelinde takımlar arasında puan üstünlüğüne bakılır.
c) İstisnai bir durum olarak, yalnızca tek merkezde yapılan grup müsabakalarında ve

Türkiye şampiyonalarında üç ve daha fazla takımın puanlarının eşitliği durumunda uygulanır.
Bu takımlar arasında kendi aralarında oynadıkları müsabakadan sonra puan eşitliği var ise,
(müsabaka beraberlikle sonuçlanmış ise) kendi aralarında yaptıkları müsabakadan sonra atılan
penaltı atışları sonucunda, üstün olan takım sıralamada üstte yer alır.

d) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan eşitliği varsa kendi aralarındaki
müsabakalardaki atılan ve yenen gol olarak en fazla farka, yani gol averajına bakılır. (Kendi
aralarındaki maçlarda atılan gollerde eşitlik varsa, deplasmanda fazla gol atan takım üstün
sayılmaz.)

e) Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puan
cetvelindeki gol averajına bakılır.

f) Eğer hala genel puan cetvelindeki averajlar eşit ise, genel puan cetvelindeki daha
fazla gol atan takım üstün sayılır.

g) Yukarıdaki bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan
takım üstün sayılır.

h) Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde Tertip Komitesi
inisiyatifinde zaman sıkıntısı yok ise belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak
tek maç eleme usulü müsabakaları neticesinde, zaman sıkıntısı var ise penaltı vuruşları
neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır.

ı) THF gerekli gördüğü hallerde gol averajının uygulanmamasına veya belirleyeceği
bir başka şekilde uygulanmasına karar verebilir.

2. Eleme Sistemi;
a) Eleme sistemi, zamanın sınırlı olması ve takım sayısının fazla olması durumunda,

neticeye kısa yoldan ulaşmak için kullanılan bir sistemdir. Yapılan müsabakalar sonunda
yenilen takımların elendiği, yenen takımların ise bir üst tura geçerek birbirleriyle veya çapraz
eşleşme ile (Federasyonunun belirleyeceği şekilde) müsabakalara devam edip en son galibi
belirleyen sisteme "Eleme Sistemi" denir.

b) THF, müsabakaların tek veya çift maç eleme usulü üzerinden oynanmasına karar
vermeye veya başka bir sisteme göre eşleştirme yapmaya yetkilidir.

c) İlgili müsabaka statüsünde ayrıca düzenlenmediği müddetçe eleme usulüne göre
yapılan müsabakaların normal süresinin beraberlikle sonuçlanması halinde müsabaka beşer
dakikalık iki devre halinde uzatılır. Uzatma süreleri sonunda da eşitlik bozulmazsa beşer
penaltı atışına geçilir ve eşitlik bozulmazsa sonuç alınıncaya kadar penaltı atışlarına devam
edilir.



3. Karma Sistem
Puanlama Sistemi (Lig Usulü) ve Eleme Sistemlerinin birlikte uygulandığı sistemdir.

Penaltı Vuruşları
MADDE 12-(1)
a) Penaltı vuruşlarına geçmeden önce her takım idarecisi veya antrenörü tarafından

takım listesinde ismi bulunan 5 oyuncu ve kaleciyi seçerek isim ve numaralarıyla birlikte
penaltı atış sıraların belirleyip liste halinde görevlilere verir.

b) Her takım karşılıklı olarak isim listelerindeki sıraya göre beşer penaltı vuruşu
yapmak zorundadır. Penaltı atışları sonucunda daha çok gol atan takım penaltı atışlarını
kazanmış olur.

c) Penaltı vuruşları sonucunda eşitlik varsa aynı oyuncularla aynı sırayla seri penaltı
atışları gerçekleştirilir. Bu seri penaltı vuruşlarında; eşitlik bozulana kadar penaltı vuruşları
karşılıklı olarak sırayla yapılır ve eşitliği bozan ilk takım penaltı vuruşlarını kazanmış sayılır.

d) Turnuva komitesince herhangi bir nedenle diskalifiye veya turnuvadan men cezası
alan oyuncular penaltı vuruşlarına katılamazlar.

e) Penaltı atış sırası ve kale hakemin yapacağı para atışıyla belirlenir.

Yaş Grupları
MADDE 13-(1)
a) Hokey müsabakaları bay ve bayan olmak üzere 6 kategori üzerinden yapılır.
1) 12 yaş altı; 12 yaş altı grubu sporcuların yarıştıkları,
2) 14 yaş altı; 14 yaş altı grubu sporcuların yarıştıkları,
3) 16 yaş altı; 16 yaş altı grubu sporcuların yarıştıkları,
4) 18 yaş altı; 18 yaş altı grubu sporcuların yarıştıkları,
5) 21 yaş altı; 21 yaş altı grubu sporcuların yarıştıkları,
6) Büyükler; Büyükler yaş grubu ise bütün yaş grubu sporcuların yarıştıkları

kategorilerdir.
b) Kategorilerde yer alabilecek sporcunun yaş belirlenmesinde doğum yılı esas alınıp

ay gün dikkate alınmaz. Yaşların hesaplanmasında mahkeme kararı ile yaş tashihi yapılmış
sporcularda düzeltme yapılmadan önceki yaş esas alınır. Müsabakalara katılabilme yaşı
hesaplanırken yaşanan seneden, doğum yılının çıkarılması yöntemi esastır.

Örnek:
2010 yılında düzenlenecek 21 yaş altı hokey müsabakaları için;
2010-21: 1989 ve daha sonraki yıl doğumlu sporcular ay ve gün dikkate alınmaksızın

21 yaş altı kategorisinde yer alabilirler.
c) Sporcular aynı gün içerisinde yalnızca bir kategoride (yaş grubu) müsabakalara

katılabilir. Sporcular istisnai bir durum olarak okul ve kulüp müsabakalarında yer alabilir.
d) Federasyon tarafından düzenlenen organizasyonlara her kulüp yaş kategorilerinde

bir takımla katılabilir. Mahalli liglerdeki kategorilere her kulüp en fazla iki takımla katılabilir.
Bu takımlar fikstür çekiminden önce müsabaka isim listelerini A ve B olmak üzere
isimlendirirler. A takımı oyuncuları B takımında, B takımı oyuncuları A takımında yer
alamazlar. Ancak önce grup ardından final grubu oynuyorlarsa A veya B takımlarından biri
final grubuna kalırsa A ve B takımları birleşip final grubunda tek takım olarak oynayabilirler.



Türkiye Lig Statüleri
MADDE 14-(1)
a) Türkiye ligine terfi amacıyla düzenlenen ligler; tüm kategorilerdeki Türkiye

birincilikleri ve Türkiye kupası müsabakaları Federasyonca belirlenen statüye uygun olarak
yapılır.

b) Türkiye liginde; Federasyon tarafından ön görülen değişiklik ve uygulamalar tespit
olunarak Federasyon Yönetim Kurulu kararını takiben ilan edilir ve uygulanır.

c) Yerel liglerin tespiti ve statüleri, aşağıda belirtilen esaslara göre İl Tertip Kurulları
tarafından düzenlenir.

1) İl Tertip Kurulları, illerindeki faaliyet bakımından yararlı görecekleri değişiklikleri sezon
sonunda tespit ederek Federasyona önerir. Uygun bulunan öneriler takip eden sezonunda uygulanır.

2) Yerel ligler 4 takımdan az olamaz.
3) İl ve bölgelerde ayrı ayrı yerel ligler düzenlenebilir. Böyle uygulamaların

yapılabilmesi için bu şartlarda lig düzenlenecek il veya bölgenin, ortak tespit edilecek lig
statüsü ve fikstürünün Federasyon tarafından sezon öncesi onaylanması ve izin verilmesi
gereklidir. Federasyonun izni olmadan tertip edilen müsabakalar tescil edilemez.

Tertip Kurulları
MADDE 15-(1) İl faaliyetleri, iller arası temsili müsabakalar ve illerde tertip edilen her

kademedeki müsabaka için tertip kurulları oluşturulur.
a) Tertip Kurullarının Oluşumu:
1) Tüm yürütme ve tertip kurulları; Federasyon tarafından ya da Federasyon Teknik

Kurulunca görevlendirilen kişilerden oluşur.
2) İl Tertip Kurulları, il temsilcisinin başkanlığında, o ilde en az bir yıldır faaliyette

bulunmuş kulüp temsilcileri arasından seçilen en az 3, en fazla 5 üyeden oluşur. İl temsilcisi,
İl Tertip Kurulunun doğal başkanıdır. Kurul üye sayısı üçün altına düştüğü durumlarda
yeniden atama yapılır. Atama yapılıncaya kadar kurul görevlerini il temsilcisi yürütür.

3) Özel Müsabaka Tertip Kurulları, bu müsabakaları düzenleyen kuruluşların
temsilcileri ile il temsilcisinden oluşur.

4) Tertip Kurullarının süreleri 1 sezon olup; yenisi atanıncaya kadar görevi devam
eder.

b) İl Tertip Kurullarının Seçimi:
1) Bu talimat uyarınca üye sayısı belirlenmiş İl Tertip Kurulu üyelerini seçmek üzere il

temsilcisi bir önceki yıl liglerde faaliyet gösteren ve o sezonda faal olacağını bildiren kulüplere çağrı
göndererek toplanmalarını, kurul üyelerini seçmelerini sağlar.

2) Kulüplere gönderilecek çağrı yazısının toplantının yapılmasından 7 gün önce kulüplerin
eline geçecek şekilde gönderilmiş olması gereklidir.

3) Toplantıya kulüpler, kulüplerini temsile yetkili olduklarını belgeleyen birer temsilci ile
katılabilirler.

4) Seçimlerde gizli oy, açık sayım yöntemi kullanılır. Asil üye sayısı kadar yedek üye de
seçilir.

5) Hokey il temsilcisi, Hokey Tertip Kurulunun doğal başkanıdır. Kurul üyeleri ayrıca
aralarından bir başkan vekili ile bir sekreter seçebilirler.

6) Tertip Kurullarının görev süreleri bir hokey sezonu olup geçerliliği yenisi
seçilinceye kadardır. Seçimler her yıl 1 - 15 Ekim tarihleri arasında yapılır.



c) Üyeliğe seçilme şartları:
1) Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü

bulunmamak.
2) Merkez Ceza veya Federasyon Disiplin Kurulları tarafından 6 (altı) aydan fazla ceza ile

cezalandırılmamış olmak.
3) Federasyon Kurulları, kurullar, Federasyonca resmen tanınmış ve onaylanmış hakem,

antrenör, sporcu dernekleri üyeleri, bir önceki yıl resmî müsabakalara katılmış veya o sezonda faal
olacağını bildiren kulüp temsilcileri Tertip Kurulları üyeliğine aday olabilirler.

4) İl Tertip Kurullarında kulüpler ve kendileri tarafından aday gösterilen faal sporcu,
antrenör ve hakemlerden en fazla birer tanesi seçilerek görev alabilirler.

5) İl Tertip Kurullarında kulüplerin en fazla birer temsilcisi seçilerek görev alabilirler.

d) Kurul Üyeliğinin Düşmesi:
1) Kurul üyeleri geçerli özürleri olmadan üst üste iki, bir yılda üçten fazla toplantıya

katılmaz, temsil ettiği kulüp liglere faal olarak katılmaz veya bir aydan fazla hak mahrumiyeti cezası
ile cezalandırılırsa üyelik düşer. Bu durum il temsilciliği tarafından ilgililere bildirilir ve
yerlerine ilk yedek üye davet edilir.

2) Federasyon başkanı lüzumu halinde kurulu fesih etme veya üyeleri değiştirmeye, yerine
yeni üye atamaya yetkilidir.

e) Seçimlerin Yeniden Yapılması:
1) Tertip Kurullarının üye sayısı, il temsilcisi dahil herhangi bir nedenle 3'ten aşağı

düşerse yeniden seçim yapılması gerekir.
2) Yeni Tertip Kurulu göreve başlayıncaya kadar görev il temsilcisi tarafından

yürütülür. Bu durumda seçim, kurulun düşme tarihinden 15 gün sonra İl Tertip Kurulları
Seçiminin fıkra hükümlerine göre yapılır.

3) Yeni seçilen kurulun görev süresi, ekim ayında yapılacak seçime kadar devam eder.

f) Tertip Kurullarının görev ve yetkileri:
1) Müsabakalara girecek takımların belirlenmesini sağlayan lig ve yaş kategorilerinin

statülerini tespit etmek,
2) Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. Bu program ve fikstürü ekim  ayı

içerisinde kura veya diğer bir suretle düzenleyip ilan etmek (Tertip Kurulu bu görevini herhangi bir
sebeple yapmadığı takdirde il temsilciliği bir hafta içinde program ve fikstürü hazırlayıp ilan eder.),

3) Müsabakaların yapılacağı sahaları tespit etmek,
4) Müsabakalarda çıkacak idarî anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara

bağlamak,
5) Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş

maçların günlerini tehir sırasına göre tespit etmek,
6) İl Hakem Komitesinin bulunmadığı hallerde, hakem raporlarını günü gününe

inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum var ise disiplin hükümlerine göre hareket
etmek,

7) Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların tehirine karar vermek,
müsabaka saatinde tehir kararı yalnız maçın başhakemine aittir. İl müsabakalarının devamı sırasında
doğacak anormal hallerde karşılaşmanın diğer bir sahada sonuçlandırılması hususunda il temsilcisi
resen hareket edebilir. Yarıda kalan müsabakalar için bu talimat hükümlerine göre işlem yapılır.

8) İl Hakem Kurulunun bulunmadığı hallerde illerce tertip edilecek müsabakaların
hakemlerini tayin etmek,



9) Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile
onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan
kulüplerin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek,

10) Tertip Kurulları toplanamadığı veya programı hazırlama ve tatbikte anlaşmazlığa
düştüğü takdirde, il temsilcisi resen hareket eder. İl temsilcisi oylamalarda çekimser kalamaz.
Olumlu veya olumsuz reyini kullanır. Başkan vekili için bu hüküm uygulanmaz,

11) İllerin hokey faaliyetlerini yönetmek, gelişip, yaygınlaşması için gerekli
çalışmaları yapmak, müsabakalarda görev alacak saha komiserlerini tespit ve tayin etmek,

12) Tertip Kurullarının karar yeter sayısı, faal üye sayısının yarısından 1 fazladır,
oyların eşitliği halinde il temsilcisinin kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış olur.

13) İl Tertip Kurullarında alınacak tüm kararların, karar defterine geçirilmesi
zorunludur.

14) Tüm Yürütme ve Tertip Kurulları çalışmaları hakkında düzenleyecekleri raporları
Federasyon Teknik Kuruluna iletmekle mükelleftir.

15) Federasyonun vereceği diğer görevleri yapar.

Lig Müsabakaları, Terfi ve Kümeden Düşme
MADDE 16-(1)
a) Ulusal lig faaliyetlerinde kümeden düşme ve bir üst kümeye terfilerde aşağıdaki

kurallar geçerlidir.
1) Her ligin bitiminde, o lige ait puan sıralaması yapılır.
2) Bu puan sıralaması sonucuna göre, son sıradan itibaren Federasyon Lig Yürütme

Kurulu tarafından tespit edilen veya ilan edilen sayıda takım küme düşer; ilk sıradan itibaren
yine Federasyon Lig Yürütme Kurulu tarafından tespit edilen ve ilan edilen sayıda takım lige
çıkar.

3) Federasyon veya ilin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde iki defa
sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar liglerinden çıkarılır ve bir alt lige
düşürülür.

4) Bu madde hükmü, Disiplin Kurulu tarafından verilen müsabakalardan men
cezasının uygulanması sonucunda hükmen yenik ilan edilen takımlar için uygulanmaz.

Hükmen Yenik Sayılma veya Ligden Çekilme Sonucu Ligden Düşme ve Sayısı
MADDE 17-(1)
a) Hükmen yenik sayılma veya ligden çekilme nedeniyle ligden düşecek takım sayısı,

Federasyon veya il tarafından tespit edilen kümeden düşecek takım sayısından azsa, ligde en
sonuncu takımdan yukarı doğru takımlar da ligden düşerler.

b) Hükmen yenik sayılma veya ligden çekilme nedeniyle ligden düşecek takım sayısı,
Federasyon veya il tarafından tespit edilen düşecek takım sayısına eşitse sadece, bu takımlar
ligden düşerler.

c) Hükmen yenik sayılma veya ligden çekilme nedeniyle liglerde yer alan takım sayısı
tespit edilen veya ilan edilen sayıdan fazla olursa eksik sayıda takım alt ligden terfi ettirilir.

d) Türkiye liglerinde yer alan kulüpler müsabakalara katılmayacaklarını sezon öncesi
bildirmiş veya müsabakalara katılacağını bildirip de katılmayan ya da ligler devam ederken
liglerden çekilerek müsabakaları tamamlamayan takımlar, o sezon içerisinde o kategorideki
müsabakalara katılamazlar. Bir sonraki sezonda ise bir alt ligde yer alırlar.

e) Müsabakalara katılacağını bildirip, katılmayan veya ligler devam ederken liglerden
çekilerek müsabakaları tamamlamayan takımlar kendi illerinin en alt yerel liglerine düşer.



f) Türkiye liglerinde yer alan kulüpler, müsabakalara katılmayacaklarını sezon öncesi
bildirmiş ise, yerel liglerde yer alabilir.

g) Sahaya çıkmama nedenleri Federasyon veya Tertip Komitesi tarafından haksız
bulunan kulüpler o müsabakalarla ilgili masrafları öder.

Müsabakaların Tescili ve Temsil Hakkı
MADDE 18-(1)
a) Müsabaka sonuçlarının tescili aşağıdaki gibidir:
1) Federasyon faaliyet programında yer alan müsabakaların sonuçlarının tescili

federasyona aittir.
2) İl müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların sonuçları İl Tertip Kurullarınca tescil

edilir.
3) THF, Uluslararası Hokey Oyun Kuralları’nın öngördüğü süreç içerisinde herhangi

bir nedenle tamamlanamayan müsabakaların sonuçlarını, müsabaka görevlilerinin raporlarına
ve gerektiğinde yapılacak araştırmaya göre karara bağlar ve ilan eder.

4) Geçerli nedenlerden dolayı  tescilin iptali, kulüplere herhangi bir tazminat ve sair
talep hakkı vermez.

b) Temsil Hakkı: Uluslararası müsabakalara katılma hakkını kazanan kulüplere; ülkemizi
temsil etme hakkı verilmesi ve bu durumu FIH ve EHF’ ye bildirme yetkisi Federasyona aittir.

Lisansların Tescili ve Vize Şartı
MADDE 19-(1)
Her kategoride müsabakalara katılabilmek için Türkiye Hokey Federasyonu Sporcu

Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Talimatı hükümlerine göre o yılın vizesi yapılmış sporcu
lisansları ile sporcular, Antrenör Eğitim Yönetmeliği’ne göre, o yılın vizesi yapılmış
antrenörler müsabakalara katılabilirler.

Birleşen veya İsim Değiştiren Kulüpler
MADDE 20-(1)
a) Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulübün sporcuları olurlar.

Ancak, resmî müsabakalar fikstürü ilan edildikten sonra birleşen kulüpler, müsabakalara
birbirini takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar. Yeni teşekkül; ancak eski
kulüplerden birinin adı altında ve onun nizamî kadrosu ile müsabakalara katılabilir.

b) Birleşen kulüpler, liglerde ve diğer kategorilerde bir takım ile temsil edilirler.
c) Birleşip ayrılan kulüplerden, Genel Kurul kararı ile hokey spor dalını bünyesinde

barındıran spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını, fikstür kura çekimi öncesi Federasyona
bildirir; bu kulüp Federasyon kararı ve onayı ile hokey branşında faaliyetini sürdürür.

d) Birleşen kulüplerden devreden (kendini fesheden) spor kulübü, sahip olduğu tüm
hak ve sorumluluklar ile spor branşlarını diğer kulübe devrederek kulübü feshettiğine dair
Genel Kurul kararı almalıdır.

e) Devralan kulüp ise devredenin tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte spor
branşlarını devraldığına dair Genel Kurul kararı almak zorundadır.

f) Kulüpler istenen kararları alarak birleşme sonrası, mevcut mevzuata göre
yükümlüdürler.



Müsabakaların Ertelenmesi, Yerinin Değiştirilmesi ve Sonuçları
MADDE 21-(1)
a) Müsabakaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile

müsabakaların tehiri halinde uygulanacak esaslar:
1) Hokey müsabakalarının fikstür, kura çekimi yada faaliyet programı ile belirlenen

sahalarda, ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması şarttır. Bir müsabaka ancak
zorunlu sebeplerle başka bir zamana bırakılabilir. Müsabakaların ertelenmesinde zorunlu
sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabaka öncesine kadar Federasyon’a, illerde
Tertip Kurullarına, müsabaka saatinde ise müsabaka başhakeme aittir.

2) Takımların anlaşmaları, müsabakanın ertelenmesine sebep olarak gösterilemez.
3) THF elverişsiz hava koşulları, hakem kararları, zorlayıcı sebeplerle veya gerek

gördüğü takdirde diğer hususlardan dolayı müsabakaları ileri bir tarihe ertelemeye yetkilidir.
İleri bir tarihe ertelenen müsabakalarda dahil olmak üzere oynanacak her türlü müsabakanın
yapılacağı sahayı, gününü ve saatini THF belirler.

4) Ertelenen müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Bu müsabakalarda ancak
erteleme tarihinde oynama hakkı bulunan oyuncular katılabilirler. Ertelenen bir müsabakanın
erteleme tarihinde müsabakaya katılma hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakalardan men
cezası almış ve bu erteleme maçı sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde
oynanacak ise ceza talimatının idarî tedbirlerle ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

5) Erteleme tarihindeki müsabakaya katılmaya hakkı olan kişiler erteleme müsabakası
tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar

6) Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın zorunlu sebepler yüzünden
yarıda kalması durumunda; başhakem, müsabakanın kaldığı yerden devam edebilmesi için 1
(bir) saate kadar bekler, süre dolduğu anda müsabakayı tatil ederek raporunu yazar.
Federasyon, müsabakanın taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler
yüzünden kesildiğine kanaat getirirse, belirleyeceği ileri bir tarihte müsabakayı kaldığı yerden
oynatır.

7) Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz oynatabileceği gibi,
seyircileri, idarecileri veya sporcuları tarafından rakip takım mensupları, Federasyon
yetkililerine veya hakemlere fiili saldırıda bulunan takımların kendi illerinde yapacakları
müsabakaların başka bir ilde oynatılmasına da karar verebilir.

Böyle bir karar için;
Kulübün sporcusu, idarecisi, antrenörü veya antrenör yardımcısı ile kulüp

yetkililerinin ayrı ayrı veya birlikte hakemlerden birisine veya Federasyon yetkililerine
müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri gerekmektedir.

8) Kulüplerin sporcularının toplu zehirlenmeleri gerekçesiyle müsabakalarının
ertelenmesine ilişkin talepleri THF tarafından karara bağlanır.

9) Emniyet ve güvenliği temin edilemeyen veya edilemeyeceğine, emniyet ve
güvenliğinin bozulacağına federasyon sorumlularınca veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat
getirilen hallerde, olaylara ve fiillere sebebiyet veren kulüplerin, kendi ili dahilinde
yapacakları müsabakaların başka bir ilde oynatılmasına ve olayların meydana geldiği
sahalarının geçici bir süreyle müsabakalara kapatılmasına veya müsabakaların seyircisiz
oynatılmasına tedbiren karar verebilir. Bunun süresini tayine federasyon yetkilidir.

10) Misafir takımın seyircilerinin müsabakanın yapılacağı yerde güvenliği
bozduklarına Federasyon sorumlularınca veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilir ise söz
konusu kulübün deplasmanda yapacağı müsabakalarda seyircilerinin stadyuma girişleri
engellenebilir

11) Tedbir niteliğinde verilen ve uygulanan bu kararlar, Disiplin Kurulları tarafından
verilen saha kapatma veya seyircisiz oynama cezalarından mahsup edilemez.



Oyun Süreleri
MADDE 22-(1)
a) Oyun süreleri; müsabakaların oynatılma süreleri, müsabakaların oynanacağı saha,

takım sayısı, zaman gibi kriterlere bakılarak FIH ve EHF kuralları da gözetilerek Federasyon
yetkililerince tespit ve ilan edilir.

b) Salon Müsabakaları,
1) 12 Yaş altı : 12 dakikadan iki devre halinde oynanır.
2) 14 Yaş altı : 15`er dakikadan iki devre halinde oynanır.
3) 16 Yaş altı ve yukarı yaş kategorileri için ise 20`şer dakikadan iki devre halinde

oynanır.
c) Açık Alan Müsabakaları,
1) 12 Yaş altı : 15 dakikadan iki devre halinde oynanır.
2) 14 Yaş altı : 20`şer dakikadan iki devre halinde oynanır.
3) 16 Yaş altı ve yukarı yaş kategorileri için ise 35`er dakikadan iki devre halinde

oynanır.

Sonuçların İlanı
MADDE 23-(1)
Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları

hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren
müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse, bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı
olarak, o müsabakayı tertip eden Federasyon veya İl Tertip Komitesince ilan olunur.

Hükmen Yenik Sayılma
MADDE 24-(1)
a) Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;
1) Müsabaka başlama vaktinde müsabaka kıyafetleri ile açık alan müsabakalarında 11,

salon müsabakalarında ise 6 oyuncu ile oyun sahasına çıkmamak (Vaktinde deyiminde 15
dakikalık bekleme süreci vardır). Müsabaka devamında açık alan müsabakalarında 7, salon
müsabakalarında ise 4 oyuncudan eksik kalmak,

2) Sporcu lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi
sebebiyle müsabakanın oynanamaması,

3) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan sporcu veya sporcuların
müsabaka isim listesine yazılması,

4) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış lisanssız sporcu
oynatılması,

5) Sporcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte
olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,

6) THF’nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna
etki edecek şekilde ihlal edilmesi,

7) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan sporcunun müsabaka isim
listesine yazılması,

8) Lisans kontrolünden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu
değiştirmek,

9) Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı
yönettirmek, cezalı oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak,

10) Yaşı büyük bir oyuncuyu küçük yaş kategorilerinde oynatmak,



11) Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve/veya fiili saldırıda bulunması,
kavgaya sebebiyet vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme
imkanı bulunmaması, ayrıca seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın
devam ettirilmesine imkan kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin
sebep olduğuna kanaat getirilirse, o takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına karar
verilebilir,

12) Bir müsabakada hakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya
antrenörün sahayı terk etmemeleri, hakemin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım kaptanının
da bu kişilerin sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu başhakemin oyunu tatil etmesi,

13) Bir müsabakanın sonucu üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş
olmak kaydıyla her iki takım da hükmen yenik sayılır.)

14) Türkiye ligi ve yerel liglerde, bir sporcuyu yaşı müsait dahi olsa ikiden fazla kategoride
oynatmak (Türkiye şampiyonaları; grup, yarıfinal ve final müsabakalarında iki kategori şartı
aranmaz.)

Hükmen Yenik Sayılma Sürecinde Uygulanacak Usul ve Sonuçları
MADDE 25-(1)
a) Hükmen yenik sayılma halinde galip takım lehine açık alan müsabakalarında 3,

salon müsabakalarında ise 5 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi
hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın açık alan müsabakalarında
üçten fazla attığı gol, salon müsabakalarında ise beşten fazla attığı gol geçerli olarak kabul
edilerek tescil edilir ve müsabaka cetveline yazılır.

b) Bir takım maça çıkmaz ise karşı takım bu maçı açık alan müsabakalarında 3-0,
salon müsabakalarında ise 5-0 skorla, hükmen kazanmış sayılır.

c) Sahaya çıkmadan 2 müsabakaya iştirak etmeyen takımın daha önce oynadığı
müsabakaları da hiç yapılmamış sayılır, aldığı sonuçlar hükümsüz olur.

d) Müsabaka oynanırken yarıda kalan maçlarda ise, hükmen galip sayılan takımın o
andaki gol sayısı açık alan müsabakalarında 3, salon müsabakalarında ise 5 in altında ise açık
alan müsabakalarında 3’e, salon müsabakalarında ise 5’e tamamlanır.

e) Müsabaka oynanırken yarıda kalan maçlarda hükmen galip sayılan takımın o
andaki gol sayısı açık alan müsabakalarında üçten, salon müsabakalarında ise beşten fazla ise
attıkları goller geçerli olarak kabul edilerek galibiyet puanı verilir.

f) Hükmen mağlup sayılan takımın o müsabakada attığı goller geçersiz sayılır ve
toplam puanından 3 puanı düşülür. Bir hokey lig dönemi içinde (bir kategoride) iki (2) defa
hükmen yenik olan takımlar ile ligden çekilen takımlar doğrudan bir alt kümeye düşer.

g) Lisans veya uygunluk belgeleri üzerinde değişiklik veya sahtecilik yapan ya da bu
nitelikteki belgeleri kullanmak veya kullandırmak sureti ile THF’yi veya ilgilileri yanıltan
kulüplerin, bu eylemi meydana getirdiği kategorideki takımları içinde bulunulan sezonda lig
dışı bırakılır ve bir alt lige indirilir. Bir alt ligin olmaması halinde gelecek ilk sezon
müsabakalara alınmazlar.

h) Bir müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkileyen
veya buna teşebbüs eden takımlar bir alt lige indirilir. Alt lig bulunmaması halinde bir yıl
müsabakalara alınmazlar.

ı) Bir sporcuya veya kulübe teşvik pirimi verilmesi de bu kapsamdadır.
i) Müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik eylemler, iki takımın sporcuları tarafından

yapılmışsa, her iki takım hükmen yenik sayılmakla beraber, ayrıca galibiyet halinde
verilen puanın iki katı kadar puanı silinir. Eğer anılan eylemler yalnız bir takım sporcuları
tarafından meydana getirilmişse sporcuların tescilli olduğu takım hükmen yenik sayılmakla
beraber, ayrıca galibiyet halinde verilen puanın iki katı kadar puanı silinir.



j) Puanları tenzil edilen takımların puanı bulunmuyorsa, takımlar eksi puanla devam
ederler.

k) Bir lig devresinde müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya
gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir
müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca
mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar, puan silinir. Böyle durumlarda
ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak
üzere THF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır.

l) Bir lig devresinde ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle
beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen
mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve
karar tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları
oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.

Kıyafetler
MADDE 26-(1)
a) Bir müsabakası esnasında sporcu, teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri

Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal Federasyon tarafından belirlenir.
b) Türkiye liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir

örnek olmak zorundadır (masörler, sporcularla aynı olmak kaydıyla eşofman giyebilir).
c) Kaleciler dışında kalan takımların sporcuları uluslararası kurallarda belirtilen

şekilde erkeklerde forma, şort, bayanlarda forma, şort etek mayo, çorap ve ayakkabıdan
oluşan aynı renk ve tip spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır.

d) Müsabakada takımların formalarının ağırlıklı renklerinin zıt renklerde olması
zorunludur. Diğer oyuncular için tehlikeli olabilecek herhangi bir giyecek veya malzeme
kullanılamaz. Oyuncuların eldiven, kaval kemiği ve ağız (diş) koruyucu malzeme kullanması
önemle tavsiye edilmektedir. Forma renklerinin eşitliği halinde müsabaka cetvelinde ismi ilk
yazılı olan ev sahibi takım forma değiştirmek zorundadır.

e) Müsabakalarda, formalarında kan lekesi bulunan ve formaları giyilemeyecek
duruma gelen sporcular bu formalarla müsabakaya devam edemezler.

f) Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye liglerinde
federasyonun, uluslararası müsabakalarda EHF ve FIH in bu konuda getirdiği hükümler
geçerlidir.

g) Müsabakalarda takımlar yanlarında biri açık, biride koyu renk olmak üzere ikişer
takım forma bulunduracaktır. Forma renklerinin aynı olması halinde takımlar hangi renk
forma giyeceklerini aralarında kararlaştıracaklar anlaşmazlık halinde ev sahibi takım açık
renk, rakip takım koyu renk forma giyecektir. Takımlarda yer alan sporcuların forma
numaraları 1 ile 32 arasında olabilecek, sporcular şampiyonalarda, şampiyona boyunca aynı
numaralı formayı giyecektir.

h) Kulüpler, resmî müsabakalara katılırken teknik heyetin kıyafeti, forma ve forma
reklamları konusunda, Federasyon tarafından talimatlarla getirilen hükümlere uymak
zorundadır.

ı) Kaleciler ise; takımlardan ayrı ve aynı takımın bütün kalecileri aynı kıyafeti
giyeceklerdir.

i)Müsabakalara kulüplerin kaleci malzemesini getirmeleri gerekmektedir.



Müsabakaları Yönetecek Hakemler
MADDE 27-(1)
Müsabakaları yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda THF hokey hakem talimatı

hükümleri uygulanır.

Ödüller
MADDE 28-(1)
a) Ulusal ve uluslar arası müsabakalarda derece elde eden başarılı, sporcu, antrenör, teknik

direktör ve kulüplere Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Ödül Yönetmeliği hükümleri ve
Federasyon’un imkanları dahilinde ödül verilir. Bunun dışında verilecek ödüller Federasyon
Yönetim Kurulunca belirlenir.

b) Genel Müdürlük ve Federasyon gerekli gördüğü hallerde müsabakalara maddi, kupa ve
şilt ödülü koyar. Bu ödüller müsabakayı tertipleyenlerce verilir.

c) Hokey faaliyetleri sonucunda verilecek mükafatlar; Federasyonca düzenlenen
müsabakaların kupa,ve madalyaları Federasyonca, İl müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların
kupa ve madalyaları il müdürlükleri tarafından verilir.

d) Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan ve verilen ödül ve ya plaketi protesto ederek ret
eden kişi veya kurumlar Disiplin Kuruluna sevk edilir.

İtirazlar
MADDE 29-(1)
a) Müsabakalarda takımlar belirlenen zaman içerisinde karşı takım hakkında idari veya oyun

kurallarının uygulaması konusunda itirazda bulunabilirler. Daha sonra yapılan itirazlar dikkate
alınmaz.

b) İtirazlar, müsabakanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf antrenörü, yönetici
veya takım kaptanı önünde, itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı, idareci veya
antrenör tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca, itirazı yapan takım kaptanı
müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini imzalar. Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci
derecede Tertip Kurullarınca incelenip karara bağlanır.

c) Her türlü itirazın ilgili kurullar tarafında incelenmeye alınması için Federasyon tarafından
organize edilen liglerde ve yurt içi faaliyetlerde; yazılı her itiraz konusu için 200,00 TL
tutarındaki, itiraz bedelini Tertip Kurulu veya Federasyon yetkilisine alındı belgesi karşılığı
yatırması ile yapılır. Yerel liglerde bu bedelin % 25’i uygulanır. Bu bedel yatırılmadan
yapılacak itirazlar kabul edilmez ve incelemeye alınmaz. İtirazın geçerli bulunmaması halinde
itiraz ücreti gelir kaydedilecektir. İtirazın geçerli ve haklı olması halinde ise alınan itiraz
ücreti iade edilecektir.

d) Karşılaşmalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda
itiraz edilmemesi veya yapılan itirazın usul yönünden geçerli bulunmaması halinde
müsabakaların neticesi kesinleşir. Bu durumun sonradan tespit edilmesi halinde olayda
kusurlu görülenler Disiplin Kurullarına sevk edilirler.

e) Karşılaşmalarla ilgili olarak idari veya oyun kurallarının uygulaması konusunda
itiraz edilmemesi organizasyonun sorumluluğunu üstlenmiş kurulların doğrudan
müdahalesine engel değildir.

f) Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlarda itirazlar müsabaka başladıktan sonra
müsabaka cetvelinin hakemler tarafından imzalanmasına kadar yapılabilir. Aşağıda belirtilen
hususlar dışındaki diğer konulara itiraz yapılamaz. Yapılsa dahi geçerli sayılmaz. Ayrıca bu
hususlarda takımlar itirazlarını teknik toplantıda Federasyon temsilcilerine bildirebilirler:

1) Sporcunun cezalı bulunması,
2) Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,



3) Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,
4) Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
5) Bu talimatta belirtilen yaş kategorilerine uygun olmayan oyuncu oynatılması,
6) Bu talimatın ilgili maddelerinde belirtilen hususlara uyulmaması ve bunlara aykırı

sporcu oynatılması.
7)Lig veya faaliyet talimatlarında belirlenmiş takım kadro yapılarına uyulmaması.

g)12 yaş altı kategorisinde takım kadrolarında yer alan sporcuların tamamının
oynatılmaması durumunda karşılaşma sonunda hakem raporu imzalana kadar itiraz edilebilir.

h)Türkiye birinciliği, eleme ve grup müsabakaları gibi müsabakalarda yapılan itirazlar
Tertip Kuruluna, liğ müsabakalarında ise itirazlar Federasyon temsilcisine yapılır. Turnuvalardaki
itirazların değerlendirmeye alınabilmesi için o turnuvanın devam ediyor olması gerekir.
Faaliyetlerdeki kararın zaman açısından acil olmaması halinde kurul veya temsilci itirazı
Federasyon’a sevk ederek karar Federasyon Yönetim Kurulunca verilir. Federasyon Yönetim
Kurulunca verilen kararlar kesindir.

ı) Bir müsabakada uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir
durum karşısında yapılacak itirazların;

1) Bir müsabakada uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir
durum karşısında yapılacak itirazların, kural ihlali, müsabakadan sonraki 30 dakika içersinde
teknik heyet, takım kaptanı veya antrenör tarafından önce sözlü olarak ve bunu takiben yazılı
olarak yapılması gerekir. Bu zaman diliminden sonra yapılan itirazlar geçersiz sayılır. İtiraz
durumunda takım kaptanının müsabaka cetvelinin itiraz hanesini imzalaması gerekir. Takım
kaptanı, müsabaka sırasında oyundaki takım kaptanıdır.

i) Teknik toplantı esnasında yapılan itiraz sonucunda yapılan inceleme ile itirazın sabit
olması durumunda itiraza neden olan takım Tertip Kurulunun onayı ile turnuva dışı bırakılır
ve oynamış olduğu maçlar hükmen mağlup olarak tescil edilir. Kendilerine hiçbir ödeme
yapılmaz. Ayrıca yapılan hareket disiplin talimatı ile ilgili hususları kapsıyorsa ,ilgili kişiler
Disiplin Kuruluna sevk edilir.

j) Video kayıtları, film, resim ya da diğer görsel elektronik, dijital ve benzeri aygıtlar
bir oyunun sonucunu belirlemek ya da değiştirmek amacı ile kullanılamaz. Söz konusu
aygıtlar oyun sona erdikten sonra disiplin cezaları ile ilgili sorumluları saptamak amacıyla
kullanılabilir.

k) Uluslar arası oyun kuralları konusunda yapılan teknik itirazlar, birinci derecede
Federasyon temsilcisi veya İl Hakem Kurulu tarafından incelenir. İtiraz konusu olayın uluslar
arası oyun kurallarına aykırı bulunması halinde, ilk incelemeyi yapan kurumun kararı ile
birlikte dosya Merkez Hakem Kuruluna sevk edilir. Konu hakkında gerekli incelemeler
Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılır. İtiraza konu olan olay il faaliyetlerinde gelmiş ise
Merkez Hakem Kurulu kararı kesindir. Federasyon faaliyetlerinde meydana gelen olaylarda
Merkez Hakem Kurulu kararının değerlendirmesine göre son karar Hokey Federasyonu
Yönetim Kurulu tarafından verilir.

l) Uluslar arası oyun kuralları konusunda belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan
itirazların sabit olması halinde ilgili talimat hükümleri tatbik olunur. Ayrıca yapılan itirazın
geçerli olması durumunda ilgili kişiler hakkında disiplin talimatı hükümleri uygulanır.

m) İl Tertip Komitesi kararlarına 7 gün içinde yapılan itirazlar il müdürlükleri
tarafından oluşturulan yetkili İtiraz Kurulları (İl İdare Kurulu veya yetkili benzeri kurumlar)
tarafından incelenir ve karar bağlanır. Bu kurul kararının tertip komitesi kararı ile aynı olması
durumunda karar kesinleşir ve uygulanır. Aksine karar alınması halinde dosya Federasyon’a
gönderilir.

n) Federasyon tarafından verilen kararlar nihai karar olup itiraz edilemez.



Cezalar
MADDE 30-(1)
a) Hokey faaliyetlerinde müsabakalarda cezayı gerektiren hareket ve fiillerde bulunan,

talimatlara aykırı davranan sporcu, yönetici, masör/doktor, menajer antrenörler ve hakemlere
görev kapsam alanına bağlı olarak Hokey Federasyonu Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.

b) Müsabakalarda doğrudan kırmızı kart gören oyuncular, herhangi bir şekilde kırmızı
kart gören antrenör veya idareciler Federasyonca belirlenen para cezası ile cezalandırılırlar.
Herhangi bir para cezası ile cezalandırılan sporcu, antrenör veya idareciler cezaları bittikten
sonra, bu ücreti yatırmadan takip eden müsabakalarda görev alamaz.

c) Resmî bir müsabakada hakem tarafından maç boyu oyundan çıkarılan uluslararası
oyun kurallarında belirtilen takım mensuplarından herhangi biri hakkında bir ceza verilmese
dahi, bir sonraki müsabakada aşağıdaki durumlar haricinde görev alamaz.

1) Önceden ilan edilen karşılaşma programına göre bir sonraki maç herhangi bir
nedenle tehir edilmiş ise bu kişi tehir edilen karşılaşmada yer alma hakkını kaybeder ve eğer
kendisine bir ceza verilmemiş ise tehir edilen maçtan sonraki maçta yer alabilir.

2) Eğer bu kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla karşılaşmadan men
cezası almış ise tehir edilen karşılaşmada cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi
tehir edilen maçın oynanacağı tarih ne olursa olsun bu karşılaşmada yer alamaz.

d) Müsabaka esnasında diskalifiye veya ihraç edilen sporcu diskalifiye edilen antrenör
ve idareci oyun alanını terk ederek oyuna müdahale edemeyeceği bir mesafede yer alır. Bu
kişiler oyuna müdahaleye buradan da devam ederse salon/saha dışına çıkartılır. Bu kararlara
uyulmaması halinde hakem karşılaşmayı durdurarak gerekli uyarıyı yapar. Buna rağmen ilgili
kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde oyun karşılaşmanın başhakemi
tarafından tatil edilir, son kararı Federasyon, Federasyon temsilcisi veya İl Tertip Kurulu
verir.

e) Seri halinde devam eden müsabakalarda Federasyon, veya Tertip Kurulları derhal
toplanır ve kulüp, idareci, sporcu, antrenör ve diğer görevliler hakkında karar verilir. Hakem
tarafından oyundan çıkartılan sporcuların adları raporda belirtilir. Bu sporcuların lisans
bilgileri raporla birlikte maçın bitiminde derhal il temsilcisine veya Federasyon’a yazılı olarak
bildirilir.

f) Disiplin Kurulu tarafından ceza verilmiş ve/veya otomatikman cezalı duruma
düşmüş olan kişiler cezalı bulundukları süre içerisinde takımların yer aldığı resmi
müsabakalarda;

1) Protokol tribünü dahil olmak üzere hokey kariyerlerinden veya kulüp içerisindeki
statülerinden kazanılmış serbest giriş hakkı davetiye veya akreditasyon ile ücretsiz ve özel
giriş hakkı verilmiş özel yerlerden maçı izleyemezler.

2) Kulüp içindeki görevleri nedeniyle kendilerini tanınmış bulunan haklar
çerçevesinde salonlarda sporcu ve yetkili takım mensuplarının girebileceği soyunma odalarına
ve koridorlarına giriş ve özel giriş kapılarını kullanma gibi özel haklardan yararlanamazlar.

3) Federasyon tarafından düzenlenen basın toplantıları dâhil olmak üzere her türlü
toplantı, açıkoturum veya panellere katılamazlar.

4) Cezanın uygulandığı süreçte bu hükümlere aykırı davranışlarda bulunan kişiler
ikinci kez Disiplin Kuruluna sevk edilir ve disiplin talimatı hükümlerince cezalandırılırlar.

g) Sezon içerisinde tamamlanamayan cezalar bir sonraki sezona aktarılır.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Yurt Dışına Gidecek ve Yurt Dışından Gelecek Sporcular
MADDE 31-(1)
a) Yabancı ülkelere gidecek sporcuların, kulüplerinden ve Federasyon’dan transfer

sertifikası almaları gereklidir. Yurt dışında oynayan Türk uyruklu sporcular yurda
döndüklerinde sporcu tescil ve lisans yönetmeliği hükümlerine göre tescil edilir ve
müsabakalara katılırlar.

b) Yabancı uyruklu sporcular ise EHF ve FIH kurallarına göre aktarma yapabilirler.
Bu sporcular geldikleri ülke Federasyonu veya yetkili kuruluşlarından “izin belgesi” getirmek
zorundadırlar.

Milli Karşılaşmalar ve Milli Sporcular
MADDE 32-(1)
a) Milli Takım kadrosuna iki ve daha fazla oyuncusu alınan kulüpler, Milli Takım

müsabakaları sonuna kadar müsabakalarının tehirini isteyebilir.
b) Davet edilmesine rağmen millî müsabakalara ve müsabakalarla ilgili çalışma

programına katılmayan veya çalışma düzenini bozacak disiplinsiz davranışlarda bulunacak
sporcular ve antrenörler mazeretlerinin uygun görülmemesi hâlinde tedbirli olarak Disiplin
Kuruluna sevk edilirler.

Sporu Bırakma Töreni Yapacak Sporcular
MADDE 33-(1)
Millî takımda en az ( 50 ) defa yer alan sporcular, sporu bırakmalarından sonra

Federasyonun izni ile sporu bırakma töreni yapabilirler. Sporu bırakma töreni yapan
sporcular, bundan sonra Türkiye liglerine sporcu olarak katılamazlar.

Televizyon Yayınları ve Diğer Hususlar
MADDE 34-(1)
Türkiye ligine katılan kulüplerin müsabakalarının televizyonda banttan veya canlı

olarak yayınlanmasında Federasyon kararları geçerlidir.

Turnuva ve Kupa Müsabakalarında İzin ve Diğer Hususlar
MADDE 35-(1)
a) İllerde veya iller arasında yapılacak turnuva veya kupa müsabakaları,

Federasyon’dan izin alınarak organize edilir.
b) Herhangi bir turnuvaya, Türkiye Kupası’na, Türkiye Ligine ve Türkiye

Şampiyonası’na katılacağını bildiren ve turnuvada yer alan takımlar turnuvaya veya
Şampiyonanın sonuna kadar müsabakalara devam etmek ve ayrıca, derece alan takımlar
düzenlenecek törenlere katılmak ve dağıtılacak ödülleri almak zorundadır.

Uluslararası Karşılaşmalarda Uyulması Gerekli Hususlar
MADDE 36-(1)
a) Uluslar arası karşılaşmalar yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler örf ve

adetlerimize uygun olarak spor disiplini içerisinde Türk hokeyini en iyi şekilde temsil etmekte
hükümlüdürler.



b) Kulüpler bu temasları esnasında milli ve diğer kulüp takımlarımız açısından faydalı
olacağını değerlendirdikleri konularda rapor vermek ve diğer dokümanları ilgili kuruluşlara
sunmak zorundadır.

c) Uluslar arası karşılaşmalar yapmak üzere ülkemize davet edilen yabancı takımların
konaklama yurt içi ulaşım antrenman ve maç programları konusunda daveti yapan kulüp
tarafından her türlü tedbir alınmış olacak ve misafir takımlar Türk konuk severliğine uygun
olarak ağırlanacaktır. Bu kulüplerin yabancılar ile yapacakları karşılaşmalara ait hak ve
vecibeler daveti yapan kulübe aittir.

Başarı Ödülü, Deplasman Giderleri; Hakem, Gözlemci Harcırahları
MADDE 37-(1)
a) Federasyon faaliyetlerinde uygun gördüğü taktirde bütçe imkanlarına göre kulüplere

kendi belirlediği kriterler dahilinde takımlara başarı ödülü veya deplasman gideri olarak,
harcırah ödeyebilir.

b) Federasyonca belirlenen müsabaka görevlilerinin ( hakemler, temsilci, federasyon
görevlileri, mutemet ve Federasyon temsilcileri ile diğer görevlilerin yol paraları ve yevmi
yeleri Federasyonca ödenir.

c) Personel giderleri; İl Müdürlüklerine veya kulüplere ait salonlarda oynanan
kulüplerin müsabakalarında personel giderleri Federasyon tarafından karşılanabilir.

Doping ve Uyuşturucu İle Mücadele
MADDE 38-(1)
a) Federasyon çalışanları, resmî görevlileri, yöneticiler, sporcular ve hokey camiasında

yer alan tüm kişiler doping ve gençleri zehirleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak
davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler.

b) Federasyon’a tescili yapılmış sporcular, uluslararası olimpiyat komitesi tarafından
belirlenen doping içeren maddeler ve ligler için uygulanan doping talimatlarını bilmek
zorundadırlar.

c) Her sporcu bu konuda varsa hazırlanmış olan standart anlaşmayı imzalayacak ve
yapılacak kontrollere katılacaktır.

Bedeller
MADDE 39-(1)
Federasyon talimatlarına göre yapılan tüm işlemler için her yıl, Yönetim Kurulunca

belirlenmesi halinde aşağıda belirtilen işlemlerden bir bedel alınır.
a) Liglere katılım bedeli ve kulüp tescil bedeli,
b) Yabancı sporcu tescil lisans vize bedeli,
c) Sponsor ismi kullanım bedeli,
d) Forma reklamı kullanım bedeli,
e) Kurs ve seminer bedeli,
f) Anlaşmazlıkların çözümü için başvuru bedeli,
g) Federasyon Yönetim Kurulu, belirlenmiş olan bedelleri kademelendirmeye,

kaldırmaya ve yeni bedel kalemleri belirlemeye yetkilidir.



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Talimatta Yer Almayan Hükümler
MADDE 40-(1)
a) Bu talimatta yer almayan herhangi bir husus ve talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai

yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Türkiye Hokey Federasyonu’na aittir.
b) Bu konuda alınan karar Türkiye Hokey Federasyonu Yönetim Kurulunun

onayından sonra uygulanır.

Yürürlük
MADDE 41-(1)
Bu talimat, Türkiye Hokey Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

resmî internet sayfalarında yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 42-(1)
Bu talimat hükümlerini, Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı yürütür.


