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Birinci Bölüm 
Genel Hükümler 

 
Madde-1 Amaç  
Bu Talimatın amacı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından ülkemizde düzenlenecek Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi 
müsabakaları ile bu müsabakalara hazırlık amacıyla yapılan faaliyetlerin organizasyonu, maç sonuçlarının ve bu faaliyetler 
sonucunda takımların elde etmiş oldukları derecelerin tescil edilmesi ve bütün bu faaliyetlerin Uluslararası kural ve usullere 
uygun olarak yönetimi konusunda Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.  
 
Madde-2 Kapsam  
2.1. Bu talimat kapsamına giren müsabakalar aşağıdaki gibidir.  
2.1.1. Erkekler Süper Ligi,  
2.1.2. Bayanlar Ligi,  
2.1.3.  Erkekler 1. Ligi,  
2.1.4.   20 Yaş altı Genç Erkekler  Ligi, 

2.1.5.   18 Yaş altı Genç Erkekler Ligi, 
2.1.6.  14 Yaş altı Yıldızlar Lig veya Turnuvası (Yaş gruplarına göre A ve B Grubu olarak oynatılabilir), 
2.1.7.   10 Yaş altı Minikler Lig veya Turnuvası, 
2.1.8.  Madde-10 da belirtilen diğer müsabaka ve organizasyonlar. 
 
2.2. Bu müsabakaların organizasyonu, meydana gelecek her türlü itirazların karara bağlanması ile kulüpler ve kulüp 
mensuplarının uyması gereken kuralların belirlenmesinde bu talimat hükümleri uygulanır.  
 
Madde-3 Dayanak  
Bu Talimat, 01 Şubat 2007 Tarih 26421 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türkiye Buz Hokeyi Ana Statüsüne dayanılarak 
hazırlanmıştır.  
 
Madde-4 Tanımlar  
Bu Talimatta geçen;  
 
Genel Müdürlük   : Spor Genel Müdürlüğü’nü,  
Genel Müdür   : Spor Genel Müdürü’nü,  

İl Müdürlüğü    : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nü,  
Federasyon    : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nu,  
IIHF  : Federasyonun bağlı olduğu ve buz hokeyini ve In-line Hokeyini (tekerlekli paten) tüm 

dünyada yöneten uluslararası kuruluşu,                           
Lig  : Federasyon tarafından talimat ve statülere uygun olarak düzenlenen Federasyon tarafından 

ana statü ve yönergelere uygun olarak düzenlenen Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi Büyükler, 20 
Yaşaltı Gençler, 18 Yaşaltı Gençler, Bayanlar, 14 Yaşaltı Yıldızlar ve 10 Yaşaltı Minikler 
kategorilerindeki Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi Liglerini (Turnuvaları),  

Kulüp  : Genel Müdürlük ve/veya federasyon tarafından tescil edilmiş spor kulübünü, 
Ceza Kurulu                               : Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Disiplin Kurulunu,   
Merkez Hakem Kurulu(MHK)  : Buz Hokeyi Federasyonuna bağlı olarak oluşturulan ve Ülkemizde Buz Hokeyi ve Inline 

Hokeyi hakemleri, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve il hakem kurulları ille ilgili idari 
ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kuruluşu,  

Federasyon Temsilcisi  :  Faaliyetlerde, Federasyonu temsilen görevlendirilmiş, organizasyonla ilgili tüm konularda 
yetkili kişiyi, 

Saha Komiseri : Faaliyetlerde Saha içinde maçın oynanması ile ilgili teknik, idari, Güvenlik, Sağlık 
Koşullarının ön hazırlığını yaparak maçın sonuna kadar bu konuda alınan her türlü önlemi 

kontrol eden ve bunların takipçisi olan kişiyi, 
In-line                           : Tekerlekli paten hokeyini, 
Kategoriler    : Sporcu yaş kategorilerini,  
GMT    : Genel Müsabaka Talimatını, ifade eder. 
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İkinci Bölüm 
Esas Hükümler 

 
Madde-5 Müsabaka Sezonu 
Federasyonun müsabaka sezonu 1 Ağustos da başlar, 31 Temmuz da sona erer. 
 
Federasyon talimatları, lig talimatları, maç sonuçları, faaliyetlerde yapılan değişiklikler, takım istatistikleri, maçlarda oynayan 
sporcuların bilgileri ve lig faaliyetleri ile ilgili tüm duyuru ve bilgilendirmeler Federasyonun internet sayfasında yayınlanması ile 
tüm ilgililere tebliğ edilmiş olunur. 
 
Madde-6 Devre Arası Başlangıç ve Bitiş tarihleri  
Devre Arası başlangıç ve bitiş tarihleri Federasyonca çıkartılacak Lig Talimatları ile belirlenerek, tüm Kulüplere sezon 
başlangıcında duyuru, tebligat veya Federasyonun resmi internet sitesinden bildirilir. 
 
Ara Transfer ve Geçici Transferde bu tarihler esas alınacak olup erteleme müsabakaları bu tarihleri etkilemez. Ara transferler ve 

geçici transferlerde Lig Talimatları esas alınır.  
 
Madde-7 Liglerin Yapısı, Organizasyonu ve Kriterleri 
7.1 Liglerin Yapısı ve Organizasyonu  
Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi Faaliyetleri, organizasyon yetkisine bağlı olarak Federasyon veya yetkili kılacağı kurullar tarafından, 
Genel Müsabaka Talimatına uygun olarak hazırlanan ayrı Lig Talimatları ile belirlenir ve  oynanır. Liglerin yapıları, sezon 
başlangıcında Lig Talimatları ile belirlenir (Ligden Düşme ve lige çıkma kriterleri). 
 
Federasyon yetki ve sorumluluk alanına giren faaliyetlere ait statü ve uygulama esasları sezon başlangıcında ilan olunur, yeni 
Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi sezonunda uygulanır. 
 
7.2 Lige Katılma Kriterleri 
7.2.1. Bu Genel Müsabaka Talimatı yürürlüğe girdiği tarihinden sonra, buz hokeyi branş tescillerine izin verilen kulüpler; İllerinde 
veya Bölgelerinde veya Federasyon tarafından düzenlenen Minikler ve Yıldızlar kategorilerindeki liglere veya turnuvalara üst üste 
3 (üç) yıl katılmak zorundadırlar. İkinci yılını tamamlayan kulüpler, Gençler kategorisindeki faaliyetlere katılabilirler. Üçüncü yılını 
tamamlayan kulüpler, Büyükler kategorisinin (Bayanlar Ligi dahil) en alt kümesinden liglere katılabilecekleri gibi Minikler, Yıldızlar 
kategorilerinden en az birisinde de müsabakalara katılmaları zorunludur.  

 
Federasyon Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde, günün koşullarına göre bu konuyla ilgili Resen karar alabilir. 
 
7.2.2. Bu Genel Müsabaka Talimatı yürürlüğe girdiği tarihten önce tescil yaptıran kulüpler, tescil yaptırdıkları tarihten sonra buz 
hokeyi branşında son 2 yıl üst üste hiçbir kategoride faaliyet göstermemişler ise Federasyon faaliyetlerine katılamazlar. Faaliyet 
göstermek istemeleri durumunda GMT Madde 7.2.1.de yazan yükümlülükleri yerine getirmek zorundadırlar. 
 
7.2.3. Yönetim Kurulu resen, tek takımlı iller arasında veya takım sayısı az olan iller arasında eleme maçı oynatılmasına karar 
verebilir (Süper Lig Hariç). 
 
7.2.4. Federasyonun düzenleyeceği liglere illerden katılacak takım sayılarının belirlenmesinde; illerin ve/veya takımların önceki 
sezonlardaki başarı puanları dikkate alınır, bununla ilgili nihai karar Federasyon Yönetim Kurulunca alınır. 
 
7.2.5. Federasyonun düzenleyeceği lig ve turnuvalara katılacak olan kulüplerin, Federasyonca istenen bilgi ve belgeleri eksiksiz 
olarak süresinde Federasyona teslim etmeleri zorunludur. Teslim etmeyen kulüpler, Federasyonun düzenlediği lig ve turnuvalara 
katılamazlar. 
 

Madde-8 Müsabaka Adeti 
IIHF Dünya Şampiyonalarına katılım kriterlerine uygun olarak Büyük Erkekler, Bayanlar ve Gençler kategorilerinde lig talimatları 
ile belirlenir. 
 
Madde-9 Oyun Süreleri 
Liglerdeki oyun süreleri ve devre arası süreleri aşağıdaki şekildedir: 
 
Erkekler Süper Ligi, 3x20 dk., 15 dk. devre arası 
Bayanlar Süper Ligi, 3x20 dk., 15 dk. devre arası 
Erkekler 1. Ligi, 3x20 dk., 15 dk. devre arası 
20 Yaşaltı Genç Erkekler  Ligi, 3x20 dk., 15 dk. devre arası 
18 Yaşaltı Lig veya Turnuvası, 3x20 dk., 15 dk. devre arası 
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14 Yaşaltı Yıldızlar Lig veya Turnuvası, 3x20 dk., 15 dk. devre arası  
10 Yaşaltı Minikler Lig veya Turnuvası, 3x15 dk., 5 dk. devre arası  
 
 
Madde-10 Müsabaka Çeşitleri  
Türkiye Sınırları içinde Buz Hokeyi ve in-line Hokeyi hakları IIHF tarafından Federasyona verilmiş olup; eğlence, hobi, v.b. gibi 
faaliyetlerde dahil olmak üzere Federasyondan izin alınması zorunludur. Alınmadığı taktirde Federasyon kendi bünyesindekiler 
(Kulüp, İdareci, Sporcu, Antrenör v.b.) için disiplin kuruluna sevk, diğer üçüncü şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulunur.  
 
Kulüpler ve şahıslar tarafından yurtiçi ve yurtdışı düzenlenecek kamp ve özel organizasyonlara katılım konusunda 
Federasyon'dan izin alınacaktır. Alınmadığı taktirde Federasyon kendi bünyesindekiler (Kulüp, İdareci, Sporcu, Antrenör v.b.) için 
disiplin kuruluna sevk, diğer üçüncü şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunur.  
 
Resmi olmayan organizasyon ve kamplarda Federasyondan izin alınsa dahi katılacak sporcu ve antrenörlere kaza  sigortası 
yapılması zorunludur (Sporcu haklarının korunması amacına yönelik). 
 
Buz hokeyi ve Inline Hokeyi müsabakaları beş çeşittir: 
 
10.1. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun Resmi Müsabakaları 
Lig, Şampiyona ve play-off/out ( son eleme ) müsabakaları olup, Türkiye şampiyonluklarına varan resmi müsabakalardır. 
Federasyon tarafından yıllık programa uygun olarak, lig talimatlarına göre organizasyonu yapılan yarışmalardır. (Ör: Süper Lig, 
Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, vb. gibi). Bu müsabakalar Federasyon bünyesel faaliyetleridir.  
 
10.2. Diğer Federasyonlar Tarafından Düzenlenen Müsabakalar 
Türkiye Üniversite Sporları, Türkiye Okul Oyunları Federasyonları v.b. gibi Federasyonların, Türkiye sınırları içinde ve dışında 
yapacakları; Lig, Turnuva, Şampiyona  şeklinde düzenlenen resmi müsabakalardır. 
 
Sezon başında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na bildirilmek zorundadır (Faaliyetlerini bildirmeden müsabaka yapmak isteyen 
Federasyonlar hakkında ilgili merciler nezdinde işlem başlatılır.) Federasyon gerekli evrak ve müsabaka yöntemlerini inceler, bu 
müsabakalar için ilgili Federasyonların Organize Komitelerine bir  Gözlemci atar. Bu Gözlemci faaliyetin bittiği tarihten itibaren 
müsabakalara ait kapsamlı raporunu en geç bir ay içinde Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuna vermekle mükelleftir. Raporunu 
vermeyen Gözlemci, Federasyon Hukuk Kuruluna sevk edilir ve bir daha hiçbir şekilde görev verilmez. 

 
10.3. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Düzenlenen Müsabakalar 
İl Müdürlüğü teşkilatınca o il ve yöreye ait takımların katılımıyla yapılan; Lig, Turnuva, Şampiyona şeklinde düzenlenen 
müsabakalardır. İl hakemleri görevlendirilir ve tüm organizasyon İl Müdürlüğünce gerçekleştirilir. Federasyonun düzenleyeceği 
liglere ve şampiyonalara katılacak takımların belirlenmesi için, Federasyon tarafından İl Müdürlüklerinden, il maçlarının yapılması 
ve takımların il sıralamalarının belirlenmesi talep edilebilinir. 
  
Sezon başında Türkiye Buz Hokeyi Federasyonuna bildirilmek zorundadır. Federasyon gerekli evrak ve müsabaka yöntemlerini 
inceler, bu müsabakalar için ilgili İl Müdürlüğü, yapacakları faaliyetlerin hepsinde o ilin İl Müdürlüğü veya Federasyon İl 
Temsilcilerini; Gözlemci (İl Temsilcisi) olarak  atar. Bu Gözlemci (İl Temsilcisi) faaliyetin bittiği tarihten itibaren müsabakalara ait 
kapsamlı raporunu en geç bir ay içinde Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na vermekle mükelleftir. Raporunu vermeyen Gözlemci, 
Federasyon Hukuk Kuruluna sevk edilir ve bir daha hiçbir şekilde görev verilmez.  
 
10.4. Uluslararası Müsabakalar 
Uluslararası spor kuruluşları (Olimpiyat kurulları, IIHF, vb. gibi), Federasyon veya diğer ülke federasyonları tarafından 
düzenlenen, yabancı ülke milli takımlarının veya kulüplerinin katıldığı resmi müsabakalardır. Özel olarak düzenlenen uluslararası 
yarışma veya turnuvalara katılacak olan takımlar ve sporcular önceden Federasyondan izin almak zorundadırlar.  

. 
Ayrıca, Federasyon tarafından belirlenerek durumları onaylanan ve IIHF’e bildirilen kulüpler, Kıtalararası Kupa ve Avrupa 
Kupalarında yer alabilirler. Bu müsabakalara katılacak takımlar veya ferdi sporcular Federasyon izni haricinde herhangi bir 
faaliyete katılamaz, katılmaları halinde disiplin kuruluna sevk edilir ve ilgili merciler nezdinde işlem başlatılır.  
 
10.5. Özel Müsabakalar  
Resmi müsabakaların dışında kalan diğer müsabakalardır. 
 
Bu müsabakalar, Genel Müdürlüğe tescil edilmiş spor kuruluşları, özel-tüzel kişiler,  resmi-özel kuruluşlar, dernekler, vakıflar 
tarafından düzenlenebilir.  
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Eğlence, açılış, insani ve doğal milli şuur faaliyetleri, sponsorluk v.b. gibi faaliyetler için düzenlenen müsabakalar da, ilgili kuruluş 
veya şahıs tüm ayrıntıları içeren bir proje ile Federasyona başvurur. Federasyon gerekli incelemeleri yapar (mevzuat, mali, gelir, 
hukuki yönden) yapılan inceleme sonucunda Federasyonun müsabakaların yapılmasını kabul etmesi durumunda, ilgili kuruluş 
veya şahsa kabul şartlarını bildirir ve yapılacak müsabaka Organize komitelerine bir  Gözlemci atar. Bu Gözlemci faaliyetin bittiği 
tarihten itibaren müsabakalara ait kapsamlı raporunu en geç bir ay içinde Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’na vermekle 
mükelleftir. Raporunu vermeyen Gözlemci Federasyon Hukuk Kurulu’na sevk edilir ve bir daha hiçbir şekilde görev verilmez. 
 . 
Türkiye liglerinde yer alan takımlar Federasyonun izni olmadan özel müsabakalarda yer alamaz, sporcusuna oynaması için izin 
veremez.  
 
Madde-11 Müsabaka Yöntemleri 
Federasyon uygulanacak müsabaka yöntemini, Yönetim Kurulu kararıyla lig talimatlarında ilan eder. 
 
Müsabakalar aşağıdaki yöntemlere göre oynanır. Müsabakalarla ilgili olarak bu talimatta belirtilmeyen durumlarda, IIHF Spor 
Kuralları uygulanır. 
 
11.1. Lig Yöntemi 
Takımların, belirli bir fikstüre göre tertip edilmiş seri müsabakalarda oynayarak, topladıkları puan tutarına göre 
derecelendirilmesi sistemine denir. Takımların derecelendirilmesi; kazandıkları, kaybettikleri veya berabere kaldıkları maçlarda 
aldıkları puanlarla yapılır (GMT Madde-12, gerekli durumlarda GMT Madde-13 hükümleri uygulanır).  Deplasmanlı veya il-bölge 
grupları oluşturularak oynatılabilir. Tek, çift veya daha fazla devreli olarak oynatılabilir.   
 
11.2. Turnuva-Eleme Yöntemi  
Birbiriyle eşleşen iki takımdan birinin, bir veya seri maçlar sonrası elde etmiş olduğu galibiyet sayısı esas alınarak bir üst tura 
yükselmesi sistemidir.   
  
Eşleşmelerde, takımların önceki sezonlardaki dereceleri dikkate alınarak seribaşı uygulaması yapılabilir.  
  
İki ve üç maçlık eleme serisinde, maçlardan her hangi birinde hükmen veya kendiliğinden yenilgi (GMT Madde-12.4.) ile yenilen 
takım, diğer maçın sonucu ne olursa olsun seriden elenir. Dört maç ve üzerinde oynanan serilerde bu kural uygulanmaz. 
 
Bu yöntemin uygulanmasında ideal olan, turnuvaya katılan takım sayısının 4 veya 4’ün katı olmasıdır. Bunun sağlanamadığı 
durumlarda kura ile belirlenecek takımlar maç yapmadan üst tura çıkabilir. Turnuvanın uygulanma sistemi, ilgili lig talimatında 

belirtilir. 

 
 
Madde-12 Puanlama sistemi: 
Bütün Federasyon müsabakalarının, takımlardan birinin galibiyeti ile sonuçlanması zorunludur. Bu kapsamda müsabaka sonunda 
puanlama aşağıdaki şekilde yapılır. 
        
12.1.  Normal sürenin bitiminde maçı kazanan takıma üç puan verilir. 
 
12.2.  Normal süresi berabere biten maçlarda; uzatma süresi sonunda veya uzatma sonunda eşitliğin bozulmadığı bir maçta 
penaltı atışları sonunda (GMT Madde-13)oyunu kazanan takıma 2 (iki) puan, kaybeden takıma 1 (bir) puan verilir. Uzatma süresi 
ve penaltı atışlarında kaydedilen goller genel averaja dahil edilmeyerek galip gelen takımın belirlenmesi için kullanılır. 
 
12.3. Normal sürenin bitiminde maçı kaybeden takıma sıfır puan verilir. 
 
12.4. Eğer bir takım kural gereği, sahada müsabaka sırasında 1 (bir) kaleci ve 3 (üç) oyuncu toplam 4 (dört) sporcu altında 
kalırsa IIHF kuralları gereğince sahaya yeterli sayıda oyuncu çıkartamadığı takdirde, bu takım müsabakayı kaybeder 

(Kendiliğinden yenilgi). Bu durumda karşı takım önde ise o anki skor üzerine karşı takım adına 5 (BEŞ) gol ilave edilerek, 
geride ise 5-0 olarak karşı takımın lehine tescil edilir. Bu durumda kazanan takım 3 (üç), kaybeden takım 0 (sıfır)  puan alır.  

 
12.5. Hükmen yenilgi durumunda, galip takım müsabakayı 5-0 kazanmış sayılır. 
 
12.6. Eğer, takım maça çıkmaz veya lig talimatında belirtilen oyuncu sayısından eksik sayıda oyuncu ile sahaya çıkarsa, hükmen 
mağlubiyetinin yanında ligde bulunan 3 puanı da silinir. 
    
 
Madde-13 Uzatma Süresi ve Penaltı Atışları İşlem Zincirleri 
Federasyonun tüm yarışmalarının bir takımının galibiyeti ile sonuçlanması zorunludur. 
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Federasyonun tüm faaliyetlerinde (Lig, turnuva, eleme) normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatma süresi işlem zinciri 
ve devamında gerekebilecek olan uzatma sonu penaltı atışları işlem zinciri, IIHF kurallarına göre uygulanır. 
 
 
Madde-14 Averaj Durumları ve Çözümlenmesi 
Sıralamada eşit puanlara sahip olan iki takım arasındaki sıralamanın belirlenmesinde; ilk olarak bu takımların birbirleri ile 
oynadıkları maçlardan aldıkları puanlara (puanı fazla olan takım üst sırada yer alır), eğer burada da bir eşitlik söz konusu ise 
birbirleri ile oynadıkları maçlardaki averaj durumlarına, eşitlik halen bozulmadıysa birbirleri ile yapacakları tek maçın sonucuna 
göre belirlenir. Kazanan bir üst sırada yer alır. 

 
Üç puan sistemi bir oyunun berabere bitmesine izin vermediğinden üç veya daha fazla takım sıralamada başa baş kalınca, 
aşağıdaki eşitliği bozma işlem zinciri uygulanır. 

 
Üç veya daha fazla sıralamada eşitlik olursa, bu başa baş kalan takımlardan bir alt grup oluşturularak aşağıdaki eşitliği bozma 
sistemi uygulanır. 

 
a) AŞAMA 1: 

Bu eşit puana sahip takımlardan oluşan alt grupta, her takımın birbirleriyle yaptıkları maçlardaki gol farkı esas alınarak 
sıralama yapılır. 
 

b) AŞAMA 2: 
Takımlar hala eşit sıralamada kalırsa, bu sefer bu alt grupta her takımın birbirleriyle yaptıkları maçlardaki attıkları gol sayısı 
esas alınarak bir sıralama yapılır ve en çok gol atan en üstte yer alır.  

 
c) AŞAMA 3: 

Takımlar hala eşit sıralamalarda kalırlarsa  bu sefer bu alt gruptaki her takımın, bu gruba göre sıralamadaki en iyi takımla 
yaptıkları maçlara bakılır ve her takım, grupları dışında en iyi dereceye sahip takımla yaptıkları maçlarda 1. puan olarak 2. 
gol farkı olarak 3. daha fazla gol atmış olmak olarak en iyi dereceyi yaparsa o en üste yazılır. 
  

d) AŞAMA 4: 
Takımlar hala eşit sıralamalarda kalırlarsa,  bu sefer bu alt gruptaki her takımın, bu gruba göre sıralamadaki en iyi  ikinci 
takımla yaptıkları maçlara bakılır ve her takım, grupları dışında en iyi ikinci dereceye sahip takımla yaptıkları maçlarda 1. 
puan olarak 2. gol farkı olarak 3. daha fazla gol atmış olmak olarak en iyi dereceyi yaparsa o en üste yazılır. Bu işleme 

ortada eşitliği süren sadece iki takım kalana kadar devam edilir. Bu son iki takım arasındaki maç berabere bitmiş 
olamayacağından aralarındaki maçın galibi bir üst sırada yer alan olur. 
 

e) AŞAMA 5: 
Bu dört aşamaya rağmen takımlar hala eşit averajdaysa sporla ilgili gözetimleri yapılır ve şampiyonaya gelirken ki 
sıralamalarına göre dizilirler.  
 

Müsabakalar sonunda talimatta belirtilmeyen durumlarda, puan sıralaması IIHF Kurallarında belirtildiği şekilde yapılır. 
  
Madde-15 Hükmen Yenik Sayılma  
15.1. Takımların Hükmen Yenik Sayılmasını Gerektiren Haller Şunlardır: 

 
15.1.1. Federasyon Tarafından İlan edilen Maç Saatinde ve müsabaka kıyafeti (GMT madde-25)  ile oyun yerine çıkmamak veya 
Lig talimatlarında belirtilen minimum sporcu sayısından eksik sahaya çıkmak. Bu durumda hükmen mağlubiyetinin yanında ligde 
bulunan 3 puanı da silinir. 

 
15.1.2. Müsabakanın sonucu üzerinde önceden anlaşma yaparak oynandığına müsabakanın Federasyon Gözlemcisi ve hakemleri 

tarafından kanaat getirilmiş olmak (Bu taktirde her iki takım hükmen yenik sayılır ligdeki 3 (ÜÇ)’er puanı silinir ve yöneticileri ile 
sporcuları Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilir.)  
 
15.1.3. Herhangi bir takımın leh ve aleyhine netice verecek şekilde müsabakayı tamamlamadan sahadan çekilmek veya bilerek 
yenilgiye neden olacak şekilde davranmak. (Federasyon Temsilcisi gözlemci ve hakem raporu doğrultusunda sahadan çekilen 
takımın idarecileri, antrenörleri ve buna neden olan oyuncuları ayrıca Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilir.)  
 
15.1.4. Lisanslarını ibraz etmeyen takım, müsabakalarda yer alamaz. Bu nedenle hakem tarafından maçı oynattırılmayan takım 
hükmen yenik sayılır.  
 
15.1.5. Başkasına ait lisansla, sahte lisansla veya usulüne uygun olmayan lisansla oyuncu oynatmak.  
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15.1.6. Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından yararlanarak oyuncu değiştirmek (Buna tenezzül eden 
idareci, antrenör ve sporcu ayrıca Disiplin ve/veya Ceza Kuruluna sevk edilirler.)  
 
15.1.7. Resmi müsabaka kadrolarında ilgili lig veya faaliyet talimatlarında belirtilen sayıdan fazla yabancı oyuncu bulundurmak.  
 
15.1.8. Cezalı oyuncuyu oynatmak veya cezalı antrenöre görev yaptırmak.  
 
15.1.9. İlgili lig talimatlarında belirtilen “Takımların Kadro Yapıları” Maddelerinde belirtilen hükümleri yerine getirmemek ve bu 
maddede belirtilen koşullara haiz olmayan sporcuları oynatmak.  
 
15.1.10. Ertelenen müsabakalarda erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak.  
 
15.1.11. Seyircilerin sözlü ve fiili hareket veya eylemleri sonucu maçın devam ettirilmesine imkan kalmaması halinde bunun 
taraflardan birinin veya her ikisinin seyircisinin neden olduğuna Federasyon Temsilcisi ve hakem raporu doğrultusunda o takımın 
veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına, Buz Hokeyi Federasyonunca (illerde İl Tertip Kurulu) karar verilir. 
 
15.2. Hükmen Yenik Sayılan Kulüplere ve Takımlara Uygulanacak İşlemler 
Maça herhangi bir sebepten dolayı çıkmayan  takımlar, ileri sürecekleri mazeretleri (doğal afet, trafik kazası, sağlık sorunları vs.) 
belgeleyerek Federasyona sunarlar. Belgeli mazeretleri Federasyonca kabul edilirse, maç ertelenir. Sağlık sorununa dayalı 
mazeretlerde, resmi hastaneden kurul raporu istenir. Mazeretini belgeleyemeyen veya Federasyonca belgeleri uygun 
görülmeyen kulüpler Federasyon tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır.  
 
15.2.1. Hükmen mağlup sayılan takımın ligde bulunan 3 puanı silinir (Disiplin Kuruluna sevki gerektiren durumlarda, puan silme 
cezası artabilir).  
 
15.2.2. Hükmen mağlup sayılan takımlar (GMT Madde-15.1.), müsabakayı oynayacakları diğer takımın Federasyonca belirlenen 
harcırahlarını (il içi veya il dışı dikkate alınır) tebligattan sonra beş iş günü içinde ödemek zorundadır. Ödemeyi yaptığına dair 
ibranameyi Federasyona ileterek kayıtlara işletecektir. İbraname alamayan Kulüp ve Takım bir sonraki sezon liglere katılamaz. 
 
15.2.3. Hükmen mağlup sayılan takımlar (GMT Madde-15.1.), kendilerine ödenen kanuni yolluk ve harcırah tutarlarını, 
müsabakaların tüm giderlerini (hakem ücretleri, görev ücretleri,  tesis kirası, sağlık hizmeti ücreti, vb. gibi) kulübe tebliğinden 
itibaren beş iş günü içinde ödemek zorundadır. Ödemeyi yaptığına dair ibranameyi Federasyona ileterek kayıtlara işletecektir. 
İbraname alamayan Kulüp ve Takım bir sonraki sezon liglere katılamaz. 

 
15.2.4. Aynı sezon içerisinde 2 (iki) kere hükmen mağlup sayılan takımlar, ligden ihraç edilirler. Takımın hükmen yenik sayıldığı 
maçlar dışında oynamış olduğu müsabakalar ile ilgili kendilerine ve rakip takımlarına ödenen kanuni yolluk ile yevmiye tutarlarını 
ve müsabakaların tüm giderlerini (görev ücretleri,  tesis giderleri) kulübe tebliğinden itibaren 15 gün içinde, Federasyonun 
vereceği banka hesabına iade etmek zorundadır. Kulüp alacağı var ise Federasyon bu tahsilâtı alacağından resen mahsup eder. 
Bu işlemleri yerine getirmeyen kulüp hakkında, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kulübün faaliyetleri askıya alınabilir veya bir 
sonraki sezon faaliyetlerden men edilebilir . 
 
15.2.5. Hükmen mağlubiyeti gerektiren duruma göre Disiplin veya Ceza Kuruluna ilgililer sevk edilir. 

 
Madde-16 Müsabakaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi  
16.1. Müsabakanın ertelenmesi ve tehir halinde uygulanacak esaslar aşağıdaki gibidir.  
 
16.1.1. Lig Müsabakalarının belirtilen sahalarda ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması şarttır. Bir müsabaka ancak 
zorunlu nedenlerle başka bir güne bırakabilir. Müsabakaların ertelenmesi müsabakanın ilan edilen başlama saatinden iki saat 
öncesine kadar Federasyon tarafından, 2 saatten maçın başlama saatine kadar Federasyon Temsilcisi tarafından ertelenebilir.  
 
16.1.2. Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır.  
 
16.1.3. Tehir edilmiş müsabakalarda ancak müsabakanın programda ilk ilan edildiği tarihte oynama hakkı olan sporcular yer 
alabilir. (Ara Transfer ve Geçici Transfer de transfer edilen sporcular bu müsabakada oynayamazlar) 
 
16.1.4. Müsabakanın programda ilan edildiği tarihte cezalı olmayan fakat tehir edilen tarihte cezalı olan bir sporcu tehir 
müsabakasında yer alamaz ve yer almadığı tehir müsabakası cezalı maç sayısından düşülür.  

 
16.2. Müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın çıkan zorunlu nedenler yüzünden kesildiği taktirde, 30 dakika beklenir. 30 
dakika zarfında devamı sağlanamayan müsabaka, kaldığı yerden ve sayı cetvelinde yazılı aynı sporcu ve hakemlerle tamamlanır. 
Aynı hakemle tamamlanamadığı takdirde karar hakem kuruluna aittir. Bu müsabakaların tamamlanmasında aynı sahada 
oynanması şartı aranmaz. 
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Madde-17 Neticelerin İlanı  
17.1. IIHF kurallara uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem raporları ile kesinlik kazanır.  

 
17.2. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren kararlar, müsabakaların sonuçları, hakem, gözlemci ve temsilci 
raporları göz önüne alınarak Federasyon Yönetim Kurulu tarafından verilir ve ilan olunur.  
 
Madde-18 Müsabakaların Tescili ve Temsil Hakkı  
18.1. Liglerin ve turnuva müsabaka sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır. Süper Lig ve Bayanlar Ligi 20 Nisana 
kadar, diğer ligler Haziran ayı sonuna kadar Federasyon tarafından tescil edilir.  
 
18.2. Kulüplerin Uluslararası ve diğer IIHF müsabakalara katılmaları için gerekli kriterlerin belirlenmesi Federasyon tarafından 
yapılır. Belirlenen esaslara göre katılma hakkını kazanan kulüplerin IIHF’ e bildirilmesi ve bu kulüplere temsil hakkı verilmesi 
Federasyona aittir.  
 
18.3. Önceki sezonlarda bu kupalara katılımları sonucunda oluşmuş borçlarını yeni bildirim tarihine kadar ödemeyen veya önceki 
dönemlerde IIHF'in belirlediği kriterler doğrultusunda ülkemizi temsil hakkını iyi kullanamadığı değerlendirilen kulüpler, bu hakkı 
elde etmiş olsalar bile, yeni sezonda Uluslararası Kupalara katılımları IIHF’e bildirilmez. (Temsil Hakkı ile ilgili IIHF Kriterleri 
kulüpler tarafından bilinmek zorundadır.) 
 
Madde-19 Ligden Düşme ve Çekilme  
19.1. Ligden düşme şekli ve düşecek takım sayısı ile takımların Avrupa Kupalarına katılma koşulları Lig Talimatlarında belirlenir.  

 
19.2. Herhangi bir lig sezonunda 2(iki) defa hükmen yenik sayılan takımlar ilgili ligden çekilmiş sayılırlar. Bu takımlar o sezon için 
Federasyon faaliyetine katılmamış sayılırlar.  

 
19.3. Lig kuraları çekilmeden önce, kulüp herhangi bir neden öne sürerek yarışmaya katılamayacağını Federasyona bildirebilir. 
Takımın çekilme talebi Federasyonca karara bağlanır. 

 
19.4. Lig kuraları çekildikten sonra veya müsabakalara katılıp da tamamlamayan, lig devam ederken ligden çekilen kulüpler en 
alt lige düşerler ve bir sonraki sezon en alt Ligden müsabakalara katılabilirler. Disiplin kuruluna sevk edilirler.  
 
19.5.  Ligi tamamlama zorunluluğundan dolayı, müsabakalarını tamamlamadıkları için ligden çıkarılan ya da kendileri ligden 

çekilen kulüpler, o tarihe kadar oynadıkları maçlarda kendilerine ödenen kanuni yolluk ile yevmiye tutarlarını ve müsabakaların 
tüm giderlerini (görev ücretleri,  tesis giderleri) kulübe tebliğinden itibaren 15 gün içinde, Federasyonun vereceği banka 
hesabına iade etmek zorundadır. Kulüp alacağı var ise Federasyon bu tahsilâtı alacağından resen mahsup eder. Bu işlemleri 
yerine getirmeyen kulüp hakkında, Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kulübün faaliyetleri askıya alınabilir veya bir sonraki 
sezon faaliyetlerden men edilebilir . 
 
 

Üçüncü Bölüm 
Müsabakaya Katılacak Takım, Sporcu, Antrenör, Teknik Kadro 

ve Federasyon Görevlileri 
 

Madde-20 Müsabakalarda Uygulanacak Yaş Kategorileri  
20.1. Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi Faaliyetleri kapsamındaki Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi müsabakaları beş (5) yaş kategorisi 
üzerinden oynanır.  

 
Minikler  : 05 ve 10yaş gurubu sporcular,  

Yıldızlar   : 10 ve 14 yaş gurubu sporcular,  (Yaş gruplarına göre A ve B kategorisi olarak oynatılabilir) 
Genç Erkekler   : 14 ve 18 yaş gurubu sporcular,  
Büyük Erkekler  : 16 ve daha büyük yaş gurubu sporcular, 
Bayanlar  : 14 ve daha büyük yaş gurubu sporcular, 

 
20.2. Kategorilerde yaş grubunun hesaplanmasında; sporcunun sezonu tamamlayacağı yıl baz alınır, gün ve ay hesabı yapılmaz 
(Örnek: 2011-2012 sezonunda, yaş hesabı 2012 yılı baz alınarak yapılır).   

 
20.3. Sporcunun; yaşının düzeltilmesi halinde, düzeltmeden önceki yaşı esas alınarak oynayabileceği kategori belirlenir.  

 
20.4. Yaşı farklı iki kategoriye de uyan sporcu, kulübünün iki kategorisinde de müsabakalarda oynayabilir. Ancak federasyon 
tarafından aynı gün içerisinde, aynı kulübün farklı kategorilerinde maç koymasına engel teşkil etmez. 
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Madde-21 Müsabakalara Katılacak Takımlar ve Kadro Yapıları 
Takımları Federasyon Faaliyetlerinde yer alacak kulüplerin; İl Müdürlüğüne tescilini yaptıran kulüpler akabinde evraklarıyla 
beraber Federasyondan kulüp tescil ve vize talimatına istinaden uygunluk belgesi almaları zorunludur. Kulüpler ligler, 
şampiyonalar ve turnuvalar başlamadan önce Federasyon tescilleri yapılmamış ise Federasyon faaliyetlerine katılamazlar. Ligler 
devam ederken açılan kulüpler Federasyon tescilleri için yeni sezonu beklemek zorundadırlar. Takımların Buz Hokeyi ve Inline 
Hokeyi faaliyetlerine katılabilmesi için gereken koşullar, Federasyon tarafından her ligin yapısına bağlı olarak ayrı ayrı 
hazırlanacak Lig Talimatı ile belirlenir. 
 
Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi faaliyetlerine katılacak takımların resmi müsabakalara çıkacak kadrolarının yapısı, kadroda yer 
alacak yerli ve yabancı uyruklu sporcuların sayısı ve kadroda yer almalarına ait koşullar Federasyon Yönetim Kurulu kararları 
doğrultusunda hazırlanacak Lig Talimatları ile belirlenir.  
 
Madde-22 Müsabakalara Katılacak Sporcular  
Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki koşullar aranır;  

 
22.1. Lig faaliyetlerinde yer alan kulüp adına tescilli olmak ve o sezon için İl Müdürlüğünce veya Federasyonca geçerli vizesi 
yapılmış lisansa sahip olmak,  
 
22.2. Herhangi bir gerekçeyle müsabakalara katılmaktan men edilmemiş olmak.  
 
22.3. Müsabakaya katılacak olan sporcuların ad ve soyadları, oyundaki numaraları ve lisans numaralarını içeren liste ile sporcular 
ve antrenörlerin lisansları müsabakadan 60 dakika önce, Sayı Hakemine ibraz edilir.  Süper Lig, Bayanlar Ligi ve 1. Ligde 
müsabakadan 60 dakika önce Eşgüdüm toplantısı yapılacak ve bu toplantıda iki takım temsilcisi, Federasyon Temsilcisi, hakem 
gözlemcisi, resmi güvenlik amiri, salon müdürü, ilk yardım görevlisi, başhakem katılır. Toplantı evsahibi kulüp yetkilisi ve resmi 
güvenlik amiri katılmadan başlatılamaz. 
 
22.4. Takımların resmi yarışmalarda yer alacak lisanslı sporcu sayısı, Lig Talimatında belirlenen sayıdan az olamaz. Bu 
oyuncuların tam malzemeli olması şarttır. Bu sporculardan Bir Kaptan ve iki Asistan olma zorunluluğu vardır. Bu kurala uymayan 
kulüp hükmen mağlup sayılır. Bir oyuncu aynı sezon içerisinde Spor Genel Müdürlüğü Sicil Lisans ve Vize Yönergesine aykırı 
şekilde transfer olamaz, aynı sezon içerisinde başka bir kulüpden lisans çıkaramaz. Talimatlara uygun olmayan şekilde lisans 
çıkartan kulüp ve sporcular Disiplin Kuruluna sevk edilir. 
 

22.5. Oyuna 1(bir) kaleci 5(Beş) oyuncu olmak üzere 6 sporcu ile başlanır. Herhangi bir nedenle oyun esnasında bir kaleci üç 
oyuncu toplam dört sporcu altında kalan takım IIHF kuralları gereği sahaya yeterli oyuncu çıkartamadığı için mağlup ilan edillir 
(kendiliğinden yenilgi).  

 
22.6. Müsabaka başladıktan sonra sayı hakemi tarafından resmi sayı cetveline adları yazılan sporcuların dışında kulübün başka 
sporcusu dahi olsa o maçta oynatılamaz.  

 
22.7. Takımların başlangıçta hangi tarafa hücum edecekleri ve hangi takım sırasında yer alacaklarının seçiminde ev sahibi takım 
(müsabaka listesinde ilk adı yazılı takım) önceliğe sahiptir.  

 
22.8.Yıldızlar ve Minikler Kategorisindeki resmi müsabakalarda sadece sporcu lisansları geçerli olup aksi belgeler kabul edilmez.  

 
Madde-23 Müsabakalara Katılacak Antrenörler  
Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi müsabakalarında antrenör ve yardımcı antrenör olarak görev yapacak kişilerin, Federasyon Antrenör 
Talimatına uygun olarak antrenör belgesine sahip olmaları ve o sezon için vizesini yaptırmış olmaları zorunludur. Sezon başında 
seminerlere katılmayan Antrenörlerin vizesi yapılmaz. Belgesine vize yaptırmayan Antrenör, herhangi bir faaliyette bulunamaz ve 
kulüp çalıştıramaz. Aksi davranışları olanlar hakkında, Federasyon belge iptalini isteyebilir. İki yıl üstüste vize yaptırmaması 

halinde Antrenör “pasif antrenör” sayılır.  
 
23.1. Kulüplerin, sözleşme yaptıkları veya federasyona kulüp bilgi formunda bildirmiş oldukları antrenörler kulübün tüm 
branşlarında takımın başında sahaya çıkabilirler. 
 
23.2. Müsabakalarda takım listesine yazılan antrenörlerin akreditasyon belgesi sahibi olması zorunludur. Bir kulüpten 
akreditasyon belgesi olan antrenörler, ne görevle olursa olsun ikinci bir kulüp adına akreditasyon belgesi çıkartamaz, o 
müsabakalarda herhangi bir sıfatla akreditasyon kartı ile görev yapamazlar. 
 
23.3. Süper Lig ve Bayanlar Ligi Antrenörleri kendi çalıştırdıkları takımda oyuncu olamaz (2013-2014 sezonundan itibaren 
uygulanacaktır). Diğer kategorilerde antrenörler aynı takımın lisanslı sporcusu olarak yer alabilir. 
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23.4. Federasyonun tüm müsabakalarında, takım listesine en az 1.Kademe antrenör yazılması ve antrenörlerin fiili olarak 
müsabaka sırasında takımla birlikte bulunması zorunludur (aksi durumlarda Federasyon her ihlal için kulübe idari para cezası 
uygulayabilir).  
 
23.5. Büyük erkekler kategorisi en üst düzey liginde ve Bayanlar liginde bulunan takımlarda I. Kademe ve üstü antrenörler, 
Antrenör olarak çalışabilirler (2013 -2014 sezonunda itibaren II. Kademe ve üstü olarak uygulanacaktır). 

 
23.6. Erkekler Süper Ligi, Erkekler 1. Ligi, Bayanlar Ligi ve Gençler Ligi kategorilerindeki sporcular, oyuncusu oldukları kulüp 
dışında başka bir kulüpte, belirtilen kategorilerde (Erkekler Süper Ligi, Erkekler 1. Ligi, Bayanlar Ligi, Gençler Ligi) antrenörlük 
yapamazlar, sadece antrenörlerin gelişimi amacıyla Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde farklı bir kulüpte antrenörlük yapabilirler. 
 
23.7. Antrenörün eğer Hakemlik görevi varsa hakemlikten sezon boyunca feragatini ister. (Bu görevlerden sadece birini seçmek 
zorundadır.)  
 
23.8. Federasyonun müsabakalarında hakem olarak görev yapanlar, faal buz hokeyi branşı olan spor kulüplerinde antrenörlük, 
alt yapı çalıştırıcılığı veya diğer görevler adı altında çalışamaz, görev yapamazlar. 
 
Madde-24 Müsabakalarda Sahaya Çıkabilecek Teknik Kadro  
Takımların müsabakalar için sahaya çıkabilecek kenar yönetim personelinden oluşan teknik kadroları aşağıdaki gibidir.  
 
24.1. Maç sırasında, takım sıra bölgesinde sadece yedek sporcular ile bunların dışında antrenör. antrenör yardımcısı, yönetici, 
doktor, masör ve malzemeci gibi özel sorumlulukları olan en fazla 6 (altı) kişiden oluşan takım ilgililerinin bulunmasına izin verilir.  
 
24.2. Müsabakalarda takım sıra bölgesinde yer alacak yukarıda tarif edilen kenar yönetimine ait kişilerin Federasyon tarafından 
onaylamış Sahaya Çıkış belgesine (Akreditasyon Kartı) sahip olmaları gerekir.(Bu Kişilere ait meslek belgeleri ve 2 adet vesikalık  
fotoğrafları ile kulüp tarafından başvurulması ve tanıtım kartı çıkartılması zorunludur.) Bu belgelerini sezon başlamadan 
15(ONBEŞ) gün içinde çıkartmayan kulüp yedek kulübesi görevlileri hakemler tarafından yedek kulübesinde tutulmayacak konu 
ile ilgili fiiliyat olması halinde tutanakta belirterek disiplin kuruluna sevki sağlanacaktır. Bir kulüpten akreditasyon kartı çıkartan 
görevliler, herhangi bir kulüpten herhangi bir görev adı altında ikinci bir akreditasyon kartı çıkartamazlar. Minikler ve Yıldızlar 
şampiyonasına katılmaya hak kazanan kulüpler şampiyona boyunca sporcularına grup sporcu sağlık sigorta poliçesi yaptırıp 
Federasyona bildirmekle yükümlüdür. Sigortalarını ibraz etmeyen kulüpler şampiyonaya katılamazlar. Otobüsle seyahat eden 
kulüplerin koltuk sigortası olan firmalarla seyahat etmesi tavsiye edilir.  
  

24.3. Yukarıda tanımlanan kişiler haricinde veya her hangi bir nedenle yarışmadan men cezası almış takım mensubunun takım 
saha kenarında bulunmasına izin verilmez.  
  
Madde-25 Zorunlu Kıyafetler  
25.1. Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi oyunu esnasında sporcular, antrenörler, takımlar ve hakemler aşağıda tarif edilen kıyafetlerle 
sahada ve oturma sıralarında bulunmak zorundadır.  

 
25.2. Sporcuların kıyafetler ve formaları aşağıdaki şekilde olacaktır.  

 
25.2.1. Oyuncular kask, eldiven, omuzluk, dizlik, dirseklik, buz hokeyi veya inline pateni, buz hokeyi sopası ve Buz Hokeyi 

veya Inline Hokeyi şortu giymek zorundadır. Kask, forma, buz hokeyi şortu ve çorap tüm takımda aynı renkte 
olmak zorundadır. Sadece kalecinin kaskı farklı renk ve şekilde olabilir. Kask vizörü, tam yüz koruması ve boyunluk 
malzemeleri IIHF kurallarına göre uygulanacaktır. Hakemlerin, eksiklik tespit etmeleri halinde; Baş hakem 
eksikliklerini tamamlayana kadar oyuncu veya oyuncuları sahaya almaz (Minikler ve Yıldızlar kategorilerinde lig 
talimatlarında belirtilmek koşulu ile şortlarda ve kasklarda aynı renk zorunluluğu aranmayabilir). 

 
25.2.2. Minikler,Yıldızlar,Gençler ve Bayanlar kategorilerinde oynayan tüm sporcular ile 1.Lig ve Süper ligde oynayan tüm 

18 yaş altı sporcuların boyunluk ve tam yüz korumalı kask takması zorunludur. 1.Lig ve Süper Ligde oynayan diğer 
oyuncularında sporcu sağlığının koruması prensibi gereğince boyunluk kullanmaları tavsiye edilir. Her kategoride 
20 yaş altı sporcular yarım vizör kullanmaları ve IIHF tarafından onaylanmış dişlik takmaları zorunludur. Kıyafetler 
Federasyon Resmi Hakem Kural Kitabında belirlenen kurallara göre uygulanacaktır.  

  
25.2.3. Bütün oyuncuların forma ve kıyafetleri aynı renk, tip ve desen olmak zorundadır.Formalarda kol ve sırtta numaralar 

IIHF standartlarında olacaktır. Oyuncu numaraları 1 den 99’ a kadar olacaktır. Her numara tek sporcuya 
verilecektir. Numaralar 1.2.3…..97.98.99 biçiminde yazılacaktır. Bir sporcu aynı forma numarası ile sezon başından 
sonuna kadar müsabakalara çıkacaktır (aksi durumlarda Federasyon her ihlal için kulübe idari para cezası 
uygulayabilir).  

 
25.2.4. Formaların genel tasarımı ve numaralandırılması IIHF oyun kurallarında belirtilen koşullara uygun olacaktır.  
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25.2.5. Oyuncu kıyafetlerine reklam alınmasına izin verilmiş liglerde, reklamlara ait kurallar ile kıyafet tasarımına ilişkin 

esaslar Federasyon tarafından belirlenir. Takımlar forma, eşofman ve ısınma tişörtlerinde alkollü içki markalarını, 
sigara ve ilaç markalarını reklam olarak taşıyamazlar. Reklam yasağında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) 
listesi geçerlidir.  

 
25.2.6 Oyuncu Formaları standardı talimatın sonunda yer alan (EK1) tablosundaki şekilde olacaktır. Formaların aslı dışında 

bant veya başka materyaller ile ve başka boyalar ile yazı, numara v.s. Yazılması yasaktır. 
 

25.3. Hakemler, Hakem Talimatında belirtilen kıyafetlerle müsabakaları yönetmek zorundadır.  
 

25.4. Resmi maç programında ismi ilk yazılan takım (A Takımı) Ev sahibi açık renk forma, ikinci yazılan takım (B Takımı) Misafir 
Takım ise koyu renk forma giymek zorundadırlar. Her Takım müsabakalarda koyu ve açık renk forma ile çorapları yanında 
bulundurmak zorundadır. 

 
25.5. Antrenörler, görev yaptıkları müsabakalara ait faaliyetler için hazırlanmış yönetim esasları ve yönergelere Tek tip Kıyafetle 
(Kaban, Eşofman veya Takım Elbise) sahaya çıkmak zorundadır.  

 
25.6. Hiçbir takım oyuncusu, antrenörü veya yöneticisi antrenmanları ve çalışmaları sırasında Milli Takım giysileri kullanamaz 
(Forma, Eşofman v.b.gibi). Tespit edildiği takdirde Disiplin Kuruluna sevk edilir. 
 
Madde-26 Resmi Görevliler 
Buz Hokeyi ve Tekerlekli Hokey (In-line) müsabakalarında görev yapacak resmi görevliler 2 gruba ayrılırlar; daimi görevliler ve 
geçici görevliler. 
 
26.1 Daimi görevliler (Bunlar Federasyon Temsilcilerini, Saha Komiserlerini, müsabaka orta-çizgi hakemleri,masa- anons-
istatistik hakemleri, kale arkası-ceza kulübesi- Video Hakemleri-hakem gözlemcilerini kapsar) 
 
26.1.1 Federasyon Temsilcileri 
1. Görevli olduğu müsabakalarda Federasyon adına müsabaka organizasyonunu denetleyerek talimatlara uygun işleyişi kontrol 
eden ve durumu raporla Federasyona bildiren kişidir. 
 
2. Temsilcilerin hazırlamış oldukları raporlar, ilgili müsabaka hakkında yapılan disiplin soruşturmasına kaynaklık eden 

resmi evrak niteliğindedir. Federasyon gerekli gördüğü hallerde mevcut rapora ilave temsilcilerden “ek rapor” talebinde 
bulunabilir. 
 
3. Temsilciler ile ilgili talimatlar ayrıca hazırlanır. 
 
4. Federasyon Temsilcisi, gerekli hallerde Saha Komiseri görevlerini de yerine getirir. 
 
26.1.2 Hakem ve Hakem Görevlileri 
Buz Hokeyi ve Tekerlekli Hokey (In-line) müsabakalarında görev yapacak resmi görevliler; müsabaka Baş Hakem, çizgi 
hakemleri, masa- anons-istatistik hakemleri, kale arkası-ceza kulübesi-gözlemci hakemleridir. Müsabakaların hakemleri ve hakem 
gözlemcisi Merkez Hakem Kurulu tarafından Federasyonun onayı ile atanır. 
 
a) Müsabakaların yönetimine ait uygulanacak hakem mekaniği ve hakemlikle ilgili esaslar Merkez Hakem Kurulu tarafından 
belirlenir. Hakemlerle ilgili bütün konularda Federasyon Hakem Talimatı esastır. 
 
b) Hakemler, görevlerini yapma konusunda IIHF Oyun Kuralları ve bu konuda yayınlanmış talimat hükümlerine tabidirler. 
Hakemlerin müsabakaların teknik sonuçları hakkındaki onayları kesindir. Ancak IIHF kurallarına aykırı hareket edildiği sabit 

olduğu taktirde olay Merkez Hakem Kurulunca incelenerek bir karara bağlanır. 
 
c) Herhangi bir nedenle gelmeyen maç hakemi yerine, hakem talimatı uyarınca diğer bir lisanslı hakemi Merkez Hakem Kurulu 
tarafından görevlendirilebilir. 
 
d),Hakem ve görevlileri doğru çalışmalarının sağlanması ve itiraz durumunda birinci derecede müdahale etmesi için Müsabaka 
Federasyon temsilcisine başvururlar ve insiyatif kullanamazlar.  
 
e) Müsabakanın  bitiş süresi sonunda bütün yetki Temsilciye aittir maç başlangıcı ve bitişi sırasında çıkacak olan olaylarda veya 
işlemlerden Hakem ve Görevliler sorumlu değildir.Bu konularla ilgili  rapor tutamaz,  lisans alamaz müdahil olamaz ve opsiyonel 
davranamazlar. 
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26.1.3 Saha Komiserleri 
Saha Komiseri görevleri: Müsabaka oynanmasından en az 1 saat önce müsabakanın yapılacağı tesiste yer alarak gerekli 
incelemeleri yapar. 
 
26.1.3.1 Müsabaka öncesi Görevler 
a)Tesis içi ve çevresi alınan güvenlik önlemlerinin kontrol edilmesi, 
 
b) Sporcu, Hakem, İdarecilerin odalarının ve soyunma odalarının güvenliğinin kontrolü, 
 
c) Ses ve Işıklandırma maç sonuç panosunun kontrolünün maçtaki görevli hakemle yapılması, 
 
d) Doktor, Sağlık görevlisi ile Ambulansların kontrolü, 
 
e) Tribün güvenliğinin sağlanması ve huzursuzluk çıkartan kişilerin kolluk kuvvetlerince tesis dışına çıkartılmasının sağlanması 
 
f) Saha içinde bulunan hakemlerin ve sporcuların güvenliğinin sağlanması 
 
g) Genel Müsabaka Talimatnamesine ve ilgili yönergelere istinaden müsabakaya çıkacak olan her iki takımın kadrosunda bulunan 
oyuncuların lisanslarını, bençte(Yedek Kulübesi) bulunacak olan kişilerin tanıtma kartlarının kontrolünü görevli hakem ile birlikte 
yapmak gerekli gördüğü uygunsuzlukları o müsabakanın Federasyon Temsilcisine  bildirmek ve gerekli tedbirleri almaktır. 
 
26.1.3.2. Müsabaka Sırasındaki Görevler 
a) Hakem ile devamlı iletişim içinde olmak Hakemin müsabaka esnasında yapılması gerekli gördüğü aksaklıklarla ilgili çözüm 
bulmak ve tedarikini sağlamak, 
     
b) Sakatlanmalar halinde gerekli müdahalelerde bulunacak ekibe önderlik etmek, 
     
 c) Devre aralarında gerekli güvenlik tedbirlerini aldırarak huzuru sağlamak, 
 
26.1.3.3. Müsabaka Bitimindeki Görevler 
a)Müsabakanın bitiminde gerekli olan Tedbirleri almak Sporcu, Hakem, İdarecilerin odalarının ve soyunma odalarının güvenliğinin 
sağlanması 

 
b) Tesisin düzenli şekilde boşaltılmasını sağlamak 
 
c) Müsabaka ile ilgili raporunu 24 saat içinde Federasyona bildirmek. 
 
26.2 Geçici Görevliler (Bunlar Federasyon Genel Müsabaka Talimatnamesinin 10. Maddesindeki müsabakalar ile Federasyon 
Bölge,  İl faaliyetlerinde görevlendireceği Turnuvalar ile  Turnuva Başkanlarını, İl Temsilcileri ile  Bölge ve İl Tertip Kurullarını 
Kapsar. 
 
26.2.1. Turnuva ve Bölge Lig Başkanları  
İllerde, Bölgelerde uygun gördüğü Turnuva, Ligler ve özel müsabakalarda (Federasyonun Düzenleyeceği) Federasyon Temsilen bir 
Turnuva ve Bölge Lig Başkanı  atar. 
 
Atanan Başkan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu, İcra Kurulu üyesi Uygun Görülen Teknik Kurul veya Lig Tertip 
Organizasyon Kurulu üyesi olabilir. Turnuva ve Bölge Lig Başkanlarının Turnuva ve Bölge Ligi süresince görevleri aşağıdaki gibidir: 
  
a) Bölge ve illerinde yapılacak olan faaliyet ile Turnuva ve Bölge Liglerinde Federasyon temsil eder. 

 
b) Düzenlenen veya düzenlenecek olan turnuva organizasyon faaliyetleri birebir sevk ve idare etmek turnuva öncesi Federasyon ile 
gerekli toplantıları yaparak kura çekimi fikstür oyun sitilleri hakkında gerekli bilgileri toplamak O turnuvaya ait talimatname esaslarını 
kulüp ve ilgili mercilere bildirmek. Oynanacak sahalar ile ilgili tedbirleri aldırmak eğer saha özel teşebbüsün ise gerekli protokolleri 
yaptırmak ve taahhütlerini alarak Federasyon dan bu saha için keşif raporunu bildirerek olurunu almak. 
 
c)Turnuva veya Lig öncesi İl temsilcisi ve tertip komitesi ile bir dizi toplantı yapar bu toplantılarda Federasyon göndermiş olduğu 
talimatlara göre kura çekilişleri yapmak, tutanak altına alarak bunları yayınlatmak. 
 
d) Federasyon ile turnuva süresince iletişim kurarak turnuvanın sağlıklı şekilde tamamlanmasını sağlamak. 
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26.2.2. İl Temsilcileri 
İllerde, Bölgelerde Resmi Müsabakalarda Federasyon Temsilciler Kurulunun atadığı Federasyon Temsilcilerine yardımcı olmakla 
mükelleftir. Federasyon düzenlediği  Bölge ve İl müsabakalarında il Temsilcileri, Turnuva ve Bölge Lig Başkanın  yardımcısı olarak 
görevlendirilirler. Turnuva ve Bölge Lig Başkanının olmadığında gerekli toplantılara katılarak ve Tertip komitesi ile birlikte turnuva 
öncesi toplantılara katılır. Bunları gerekli mercilere ile paylaşır ve turnuva hazırlıklarında bir fiil sevk ve idare ile mükelleftir. Turnuva 
sırasındaki görevleri ise aşağıdaki gibidir:  
 
a)Tesis içi ve çevresi güvenlik önlemlerinin alınması, 
 
b) Sporcu, Hakem, İdarecilerin odalarının ve soyunma odalarının güvenliğinin sağlanması, 
 
c) Ses ve Işıklandırma maç sonuç panosunun kontrolünün maçtaki görevli hakemle yapılması, 
 
d) Doktor, Sağlık görevlisi ile Ambulanslarının kontrolü, 
 
e) Tribün güvenliğinin sağlanması ve huzursuzluk çıkartan kişilerin kolluk kuvvetlerince tesis dışına çıkartılmasının sağlanması, 
 
f) Saha içinde bulunan hakemlerin ve sporcuların güvenliğinin sağlanması, 
 
g) Genel Müsabaka Talimatnamesine ve ilgili Lig Talimatlarına istinaden müsabakaya çıkacak olan her iki takımın kadrosunda 
bulunan oyuncuların lisanslarını, bentçe(Yedek Kulübesi) bulunacak olan kişilerin tanıtma kartlarının kontrolünü görevli hakem ile 
birlikte yapmak gerekli gördüğü uygunsuzlukları o müsabakanın Turnuva ve Bölge Lig  Başkanına bildirmek ve gerekli 
tedbirleri almaktır. 
 
h)Hakem İle Devamlı İletişim içinde olmak Hakemin müsabaka esnasında yapılması gerekli gördüğü aksaklıklarla ilgili çözüm 
bulmak ve tedarikini sağlamak, 
 
ı)Sakatlanmalar halinde gerekli müdahalelerde bulunacak ekibe önderlik etmek, 
 
i)Devre aralarında gerekli güvenlik tedbirlerini aldırarak huzuru sağlamak, 
 
j)Müsabakanın bitiminde gerekli olan Tedbirleri almak Sporcu, Hakem, İdarecilerin odalarının ve soyunma odalarının güvenliğinin 

sağlanması,  
 
k)Tesisin düzenli şekilde boşaltılmasını sağlamak. 
 
26.2.3. İl veya Bölge Tertip Kurulu  
a) Müsabakalara katılacak takımların bölgesel esaslara göre kümelere ayrılmasını sağlayarak onay için Federasyon göndermek. 
 
b) Müsabakaların statü ve programını yapmak ve onay için Federasyona göndermek. 
 
c) Müsabakaların yapılacağı sahaları belirlemek, müsabakaların gün ve saatlerini tespit ve ilan etmek. 
 
d) Müsabakalardan dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara bağlamak. 
 
e) Programın herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden geri kalan müsabakaların tarihlerini tayin etmek. 
 
f) Müsabaka görevlilerinin raporlarını günü gününe inceleyerek ceza ve yürütmeye yönelik bir hüküm ihtiva ediyorsa raporu 
derhal Turnuva ve Bölge Lig  Başkanına sevk etmek. 

 
g)Zaruri hallerden  dolayı müsabaka saatinden iki saat öncesine kadar müsabakaları geri bırakmaya karar vermek (Bu süreden 
sonra müsabakaların yapılıp yapılmayacağına karar vermek o maçın hakemine aittir.) 
Bunların dışında bir müsabakanın tesciline veya yeniden yapılacağı tarihin tespitine ve sahalar hakkındaki anlaşmazlıklar üzerinde 
karar almaya Federasyon yetkilidir. 
 
h)Müsabaka programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile saptanmış teknik sonuçları ve müsabakalara katılan kulüplerin 
derecelerini tayin ve Federasyonun onayından sonra ilan etmek. 
 
ı) Tertip Komiteleri bu görevlerini Turnuva ve Bölge Lig  Başkanı adına yürütürler.   
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i) Federasyonca yayınlanan Genelge ve Talimatlara aykırı hareket eden görevini aksatan Tertip Komitesi üyelerini Federasyon 
görevden almaya yetkilidir. 
 
j) Federasyon gerekli gördüğü hallerde, İllerdeki bu faaliyetlerini resen yürütür. 
 

Dördüncü Bölüm 
Çeşitli Hükümler 

 
Madde-27 Ödüller  
27.1. Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi faaliyetleri sonunda verilecek ödüller Federasyon Yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

 
27.2. Türkiye şampiyonalarında ilk üç dereceyi alan takımlara şilt veya kupa, bu takımların sporcu ve antrenörlerine ise madalya 
verilir.  

 
27.3. Federasyon Yönetim Kurulu Kararı ile özel ödül verebilir. 

 
27.4. Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sezon öncesi bildirilmek sureti ile para ödülü verilebilir. Bu miktar fikstür ilanı ile 
birlikte duyurulur (Bu maddenin uygulanıp uygulanmayacağı her yıl lig talimatlarında yer alır). 

 
27.5. Lig sonunda ilgili teknik kişilerin değerlendirmelerine veya istatistiklere göre En Değerli Oyuncu ( Asist + Gol üstünlüğü), 
En İyi Forvet (En çok gol atan), En İyi Defans (Asist+ Centilmenlik), En İyi Kaleci (En Az Gol Yiyen Kaleci) ve En Centilmen 
Takım (Fair Play) (Ceza Almayan veya En az ceza alan Takım)Ligi ve turnuvaları sevk ve idare eden kurul tarafından belirlenir. 
Bu ödüller Türk ve Yabancı sporculara verilebilir. 

 
27.6. Kupa ve madalya törenlerine çıkmayan, madalyayı boynuna astırmayan sporcu, Antrenör, İdareci seremoniye uygun 
kıyafetle çıkmayan sporcu, antrenörler ve verilen ödül veya plaketi protesto ederek ret eden kişi veya kurumlar Disiplin Kuruluna 
sevk edilirler.  Disiplin talimatına göre ceza alırlar.  
 
27.7. Ödül seremonisinde sahada alkollü içecek, tütün ve tütün mamulleri kullanan sporcu, yönetici, antrenör Disiplin Kuruluna 
sevk edilirler.  
 
27.8. Süper Lig ve Bayanlar ligindeki kulüpler, her 5 şampiyonluğunda 1 adet olmak üzere, formalarında Federasyonun tescili ile 

Federasyon yıldızı takma hakkına sahip olacaktır. Bu uygulamada “Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu” adının alındığı ve özerk 
olunan 2005-2006 sezonu başlangıç olarak alınır. Takımların formalarında yıldızları takma zorunluluğu vardır. 
 
Madde-28 İtirazlar  
1. Müsabakalara ilişkin itirazlar aşağıdaki şekilde yapılır: 
 
a) Müsabakaların başlamasından önce oyun yerinde karsı takım Kulüp yöneticisi önünde itiraz olunan konunun açıkça belirtilmesi 
suretiyle Kulüp yöneticisi tarafından yazılı olarak Federasyon Temsilcisine yapılır. 
 
b) Müsabaka başladıktan sonra itiraz yapılamaz.  
 
c)Ancak, Genel Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddelerinde yazılı sebeplerden dolayı müsabakayı takip eden 2 (iki) iş günü içinde, 
belgeleri ile birlikte itiraz edilebilir. Belgesi ibraz edilmeyen ve depozitosu yatırılmayan itirazlar incelenmez. 
 
2. Genel Müsabaka Talimatı uyarınca Federasyon Yönetim Kurulu’na yapılacak başvurulardaki geçerli harç oranları ve miktarları 
uygulanır.(Bu Harç Oranları ve bedelleri her sezon başında Federasyon tarafından belirlenerek ilgili lig yönergelerinde miktar 
veya tutar olarak belirtilir) 

 
Buna göre; 
Başvuru anında başvuru sahibinden tutarı peşin olarak alınır. Başvuruya konu taleplerin tamamen kabul edilmesi halinde alınan 
peşin harç başvuru sahibine iade edilir. 
 
Başvuruya konu taleplerin tamamen ret edilmesi halinde ödenen peşin harcın dışında ayrıca peşin harcın üç katı 
tutarındaki bakiye harç ödenmek zorundadır ve bu ücretler Federasyona irat olarak kaydedilir. 
 
Başvuruya konu taleplerin kısmen kabul edilmesi halinde kabul/ret durumuna göre peşin harç kısmen iade edilir ya da harcın 
tamamlattırılması istenir.  
 
Yürütmenin durdurulması taleplerinde yukarıda belirtilen miktarın dışında yarısı kadar harç alınır. 
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Yukarıdaki fıkraya göre yapılan itirazın yerinde görülmesi veya Genel Müsabaka Talimatı’nın ilgili maddesinde yazılı sebeplerin 
ilgili 
müsabakalarını takip eden en geç 10 (on) gün içinde; diğer yazılı sebeplerin, o kademe veya kategorideki müsabakalar sonuçları 
tescil edilinceye kadar sabit olması halinde Genel Müsabaka Talimatı’nın ilgili madde hükümleri uygulanır. 
 
3. Yapılmış olan itirazlar birinci derecede Federasyon Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır. Federasyon Yönetim Kurulu kararına 
karsı kulüpler, tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde Tahkim Kurulu’na itiraz edebilirler. 
 
Madde-29 Cezalar  
29.1. Müsabakalarda, talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, hakem ve antrenörlere; görev kapsam alanına bağlı 
olarak Federasyon faaliyetlerinde Disiplin Ceza Yönetmeliği hükümleri uygulanır.  

 
29.2. Resmi bir müsabaka esnasında oyundan çıkarılan sporcu ile saha dışı edilen antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici ve 
oturma sıralarındaki ilgili diğer personel baş hakemin bu kararından sonra saha dahilinde sahayı göremeyen bir bölgeye gitmek 
veya tercihine bağlı olarak saha dışına çıkmak zorundadır. Bu karara uyulmaması halinde hakem müsabakayı durdurarak gerekli 
uyarıyı yapar. Buna rağmen ilgili kişi veya kişilerin karara uymamakta ısrar etmeleri halinde oyun müsabakanın başhakemi 
tarafından tatil edilir, son kararı Federasyon verir.  

 
29.3. Müsabakada maç cezası alan sporcu, antrenör, antrenör yardımcısı, yönetici veya herhangi bir takım üyesi bir sonraki 
müsabakada otomatik olarak görev alamaz ve Disiplin Kuruluna sevk edilir. 
 
İstisna:  

(1) Önceden ilan edilen müsabaka programına göre bir sonraki maç her hangi bir nedenle tehir edilmiş ise bu kişi 
tehir edilen müsabakada yer alma hakkını kaybeder ve eğer kendisine bir ceza verilmemişse tehir edilen maçtan 
sonraki maçta yer alabilir.  

 
(2) Eğer bu kişi ceza vermeye yetkili kurul tarafından birden fazla müsabakadan men cezası almış ise tehir edilen 

müsabakada cezasını tamamlayacağı maçlardan sayılır. Bu kişi tehir edilen maçın oynanacağı tarih ne olursa 
olsun bu müsabakada yer alamaz.  

 
(3) Turnuva şeklinde düzenlenen Federasyon faaliyetlerinde diskalifiye edilenler ise, turnuva sonuna kadar görev 

alamazlar ve kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Gerekli görülmesi durumunda bu kişiler Federasyon 

Disiplin Kurulu'na sevk edilir.  
 

29.4. Herhangi bir disiplin kuruluna sevk edilenlerle ilgili bilgi, 48 saat içinde kulübüne bildirilir.  
 
29.5. Federasyon gerekli gördüğü hallerde müsabakanın video görüntülerini inceleyip, kusurlu gördüğü durumlarda 
müsabakadaki sporcu, idari ve teknik kadroyu Disiplin Kuruluna sevk edebilir.  
 
Madde-30 İsim Değiştiren veya Birleşen Kulüpler  
30.1. İsim Değiştiren Kulüpler 
 
30.1.1. İsim değiştiren kulüpler, kazanılmış tüm haklarını aynen korurlar. 
 
30.1.2. İsim değişikliğinden önce oynamaya hak kazandıkları liglerde, değişiklikten sonra yeni isimleri ile faaliyetlerine devam 
ederler. 
 
30.1.3. İsim değiştiren kulüplerin sporcuları serbest kalmazlar ve ismini değiştiren kulübün sporcusu olurlar. 
 

30.2. Birleşen Kulüpler 
 
30.2.1. Kulüplerin birleşmesi veya branş devri ile ilgili konularda, Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği 
hükümleri uygulanır alınır. İl Müdürlüklerince öncelikle kulüplerin durumları ile ilgili gerekli tescil işlemleri tamamlanır. 
 
30.2.1. Birleşen kulüplerin hangi liglere katılacakları, yapacakları başvuru sonrasında Federasyon Yönetim Kurulu tarafından 
belirlenir.  
 
30.2.3.  Birleşen kulüpler,  vize tescil işlemlerini sezon öncesi yapmak zorundadır. Sezon içinde yapılan bu türlü işlemler o sezon 
için uygulanmaz.  
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30.2.4. Federasyon tarafından birleşen kulüpler ile ilgili işlemler sezon öncesinde ligler ile ilgili işlemler başlamadan yapılır, sezon 
devam ederken yapılan başvurular yeni sezondan itibaren geçerlilik kazanır.  
 
30.2.5. Sporcular yönünden Spor Genel Müdürlüğü Sporcu, Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri 
uygulanır. 
 
Madde-31 Televizyon Yayınları ve Diğer Hususlar  
Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi Faaliyetlerine katılan kulüplerin müsabakalarının uydu, Internet ve radyo frekanslarından banttan 
veya canlı olarak yayınlanmasına ilişkin konularda federasyonca hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan Yayın 
Talimatı hükümleri uygulanır.  
 
Madde-32 Sponsorluk, Reklam Anlaşması ve Diğer Hususlar  
32.1 Buz Hokeyi İle In-line Ligleri ile Turnuvalarına Yönelik Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığının yapmış    olduğu 
Sponsorluk Anlaşmaları gereğince, Lig ve Turnuvaya katılan takımların forma, şort, çorap ve kask gibi malzemeleri üzerine, 
Federasyon Sponsor firmalarından reklam alınması durumunda bu reklamların (logo, amblem, v.b.)  malzemelerinin üzerine 
yerleştirilmesi ve düzenlenmesi Federasyon tarafından yapılır. 

    
32.2  Bu sponsorluk sözleşmesi ve reklamlardan elde edilecek olan tüm gelirler Federasyon ait olup bu gelirlerden Federasyon 
Yönetim Kurulunun belirleyeceği pay kulüplere dağıtılır. 

 
32.3  Kulüplerin yapacakları sponsor ve reklam sözleşmelerini Federasyon bildirmeleri zorunludur. 

 
32.4  Kulüpler tarafından yapılacak sponsor ve reklam sözleşmeleri GMT Madde-32.1. de belirtilen reklam ve reklam alanlarının 
dışında kalan alanlar için düzenlenebilir. 

 
32.5. Federasyon tarafından yapılan sponsorluk anlaşmalarına ilişkin reklam alınmasına durumunda, bu reklamları Federasyonun 
belirlediği ve düzenlediği şeklide malzemeleri üzerine koymayan kulüp ve sporcular müsabakalardan men edilir. 
 
32.6. Reklam alanlarından kask ve omuz üstü Federasyona aittir, diğer alanları Klüpler kullanabilir.  
 
Madde-33 Milli Müsabakalar ve Milli Sporcular  
33.1. Uluslararası düzeyde yapılacak temsili veya IIHF milli müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların formlarının korunması ve 
bu müsabakalara Milli Takımlarımızın en iyi şekilde hazırlanması amacıyla Milli maçların sonuna kadar Buz Hokeyi ve Inline 

Hokeyi faaliyetlerine Federasyonca ara verilebilir.  
 

33.2. Davet edilmesine rağmen Milli Maçlar ile bu maçlarla ilgili çalışma programına katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun 
görülmemesi halinde, Disiplin Kuruluna sevk edilirler ve Disiplin Kurulu kararına kadar faaliyetlere katılmasına izin verilmez.  

 
33.3. Milli Takımlara aynı kategoride en az üç sporcu veren takımların lig müsabakaları  uygun görülürse Federasyon tarafından 
ertelenebilir. Federasyon, yurtdışında yaşayan Türk ve Türk asıllı, çift pasaportlu oyuncuların Milli Takıma kazandırılması için 
gerekli yardımı kulüplere yapar. 
 
Madde-34 Sporu Bırakma Töreni Yapan Sporcular  
34.1. Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi “A” Milli Takımında en az 50 defa yer alan Sporcular Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi yaşamlarının 
sona ermesini takip eden 1 yıl içerisinde Federasyonun müsaadesi ile sporu bırakma töreni yapabilirler.  

 
34.2. Sporu bırakma töreni yapan sporcular, bundan sonra lig müsabakalarına katılamazlar.  
 
Madde-35 IIHF Müsabakalarında Uyulması Gerekli Hususlar  
35.1. IIHF müsabakaları yapmak üzere yurt dışına çıkan kulüpler, örf ve adetlerimize uygun olarak, spor disiplini içerisinde Türk 

Buz Hokeyi ve Inline Hokeyini en iyi şekilde temsil etmekle yükümlüdürler.  
 

35.2. Kulüpler bu temasları esnasında Milli ve diğer kulüp takımlarımız açısından faydalı olacağını değerlendirdikleri konularda 
rapor vermek ve diğer dokümanları ilgili kuruluşlara sunmak zorundadır.  
 
35.3. IIHF ve uluslararası müsabakalar 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 
konukseverliğine uygun olarak ağırlanacaktır. Bu kulüplerin yabancılar ile yapacakları müsabakalara ait hak ve vecibeler daveti 
yapan kulübe aittir. Uygun görüldüğü takdirde yurtiçi ve yurtdışında ülkemizi temsil eden kulüplere Federasyon tarafından 
yardım yapılabilir.  
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Madde-36 Dopingle Mücadele  
36.1. Yarışmalarda yer alan her sporcu, Uluslararası Olimpiyat Komitesince belirlenen doping talimatları ve cezalarını bilmek 
zorundadır.  

 
36.2. Doping kontrolü IIHF ve IOC' nin uluslararası talimatlarına bağlı olarak yürütülecektir.  

 
36.3. Buz Hokeyi ve Inline Hokeyi müsabakalarında habersiz doping kontrolü yapılabilir.  
 
36.4. Doping suçlarını işleyenler ( sporcular ve kulüpler) ağırlaştırılmış cezayı alacak şekilde Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
 

Beşinci Bölüm 
Son Hükümler 

 
Madde-37 Talimatta Yer Almayan Hususlar  

Bu Talimatta yer almayan herhangi bir husus ve Talimatta karşılığı belirtilmeyen cezai yaptırımlar hakkında karar alma ve 
yorumlama yetkisi Buz Hokeyi Federasyonuna aittir.  
Bu konuda alınan karar Federasyon Yönetim Kurulunun onayından sonra uygulanır ve bağlayıcıdır.  
 
Madde-38 Yürürlükten Kaldırma  
Bu talimatın yürürlüğe girmesi ile birlikte bu konuda yayınlanmış tüm  Talimatlar yürürlükten kalkar ve geçersiz sayılır.  
 
Madde-39 Yürürlük  
Bu Talimat Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onaylanıp, Federasyon ve Spor Genel Müdürlüğü resmi internet 
sitesinde yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer; kulüp, kulüp yöneticileri, hakemler, antrenörler, sporcular ve bu sporla  
ilintili tüm kurum ve şahıslara tebliğ edilmiş olunur. 
 
Madde-40 Yürütme  
Bu Talimat hükümlerini Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu yürütür. 
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EK-1 

 
 
 

 
 

 
 

 

Yukarıdaki IIHF Forma ve giyim  nizamına uygun olacaktır. 
 




