
TÜRKĠYE ÇĠM HOKEYĠ FEDERASYONU  

KULÜPLERĠN  ULUSLARARASI  MÜSABAKALARA  KATILMA  TALĠMATI  

GENEL HÜKÜMLER                                                         

      1. BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Talimatın amacı; Kulüplerimizin Uluslararası Müsabakalara Katılımıyla ilgili, usûl ve 

esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam 

Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu yetkili organlarını, idarî teşkilatını, EHF 

organizasyonlarını, Uluslararası müsabakaları, Federasyonun düzenlediği liglerde, şampiyonalarda ve 

diğer organizasyonlarda yer alan tüm spor kulüplerini ve  spor elemanlarını kapsar. 

Dayanak 

Madde 3-  Bu talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu 

Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar  

Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: 

     Genel Müdürlük  : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

     Federasyon   : Türkiye Çim Hokeyi Federasyonunu, 

     Federasyon Başkanı : Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Başkanını, 

     Yönetim Kurulu  : Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

     Genel Koordinatör  : Federasyon Başkanı tarafından Federasyonla, Tüm  

                                                 Kurulların koordinasyonunu sağlamak, Kurulları temsil  

                                                 etmek ve çalışmalarını yönetmek üzere seçilen üyeyi, 

     Hakem                               : Müsabakayı yöneten kişiyi, 

     Judge                                 : EHF’nin görevlendirdiği teknik ofis personelini, 

     İl Müdürlüğü  : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

                 Spor Kulübü                     : Ulusal ve  yerel ligler ile Türkiye Şampiyonalarında                  

                                                  faaliyet  gösteren Spor Kulübünü, 

    Diğer Kurullar  : Türkiye Çim Hokeyi  Federasyonu bünyesinde yer alan  

                                      kurul ve Federasyon Başkanına bağlı alt kurulları 

    Millî Takımlar  : Tüm kategorilerdeki Çim Hokeyi Millî Takımlarını, 



     Ligler   : Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı tüm Çim Hokeyi          

                liglerini, 

     Altyapı   : Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı liglerde yer alan  

                                                             tüm takımların minik, yıldız ve genç takım sporcularını, 

     Sporcu   : Mahallî, bölgesel ve deplasmanlı liglerde yer alan  

                                                             kulüplerin tüm sporcularını, 

     Antrenör   : Antrenörlük belgesine sahip tüm Çim Hokeyi       

                                       antrenörlerini, 

Avrupa Kupaları                : Avrupa Hokey Federasyonun statüleri doğrultusunda    

                                      Salon ve Açık Alanda organize edilen müsabakaları, 

Balkan Kupası                   : Avrupa Hokey Federasyonun statüleri doğrultusunda    

                                      Salon ve Açık Alanda organize edilen müsabakaları, 

Uluslararası Turnuvalar     : Avrupa Hokey Federasyonun statüleri doğrultusunda    

                                      Salon ve Açık Alanda organize edilen müsabakaları, 

    FIH    : Uluslararası Hokey Federasyonunu, 

          EHF    : Avrupa Hokey Federasyonu,   

              ifade eder. 

 

2.BÖLÜM 

ESAS HÜKÜMLER 

Kulüpler Avrupa Kupaları 

Madde 5- Salon Hokeyi Avrupa Kupaları (Bayan-Erkek) ; EHF tarafından her yıl 

düzenli olarak Salon Hokeyi Avrupa Kupaları olarak organize edilen ve başvuran 

ülkelerin kulüp takımlarının katılabildiği müsabakalardır. 

5.1. Salon Hokeyi Avrupa Kupası ; Her yıl şubat ayında organize edilen her ülkeden bir 

takımın katılabildiği müsabakalardır. 

5.2.Salon Hokeyi Avrupa Kupası ÇeĢitleri; Her yıl EHF tarafından açıklanan kupa 

listesiyle ülkeler bulundukları kupaya katılım için başvururlar. EHF isterse fazla katılıma 

göre kupa sayısını artırabilir. O yıl ülke takımı bulunduğu kupaya katılmazsa bir sonraki 

yıl en alt kupadan başlar. 

5.2.1. Championship : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Championship de mücadele ederek şampiyon olan kulüp 

Avrupa Kulüpler şampiyonu olmuş olur, ikinci ve üçüncü şeklinde devam eder. Son iki 

takım  bir sonraki yıl Trophy’de mücadele eder. 



5.2.2. Trophy : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi ikinci 8 ülke takımının bulunduğu 

kupayı ifade eder, Trophy’de şampiyon olan takım, Trophy kupasını kazanmış olur ve 

ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Championship’de mücadele eder. Son iki 

takım  bir sonraki yıl Challenge I’de mücadele eder. 

5.2.3. Challenge I : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi üçüncü 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge I’de şampiyon olan takım, Challenge I kupasını 

kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Trophy’de mücadele 

eder. Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge II’de mücadele eder. 

5.2.4. Challenge II : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi dördüncü 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge II’de şampiyon olan takım, Challenge II kupasını 

kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Challenge I’de 

mücadele eder. Son iki takım  bir sonraki yıl, fazla katılım olup da Challenge III kurulursa 

orada mücadele ederler, eğer kurulmazsa öncelik diğer takımlara verilir ve kupaya 

katılamayabilirler, fazla katılım olmazsa tekrar  Challenge II’de mücadele eder. 

5.3. Kupada Yükselme ve DüĢme: Kupalarda (Championship hariç) ilk ikide yer alan 

ülke takımları bir sonraki yıl bir üst kupada mücadele ederler. Son iki sırada yer alan ülke 

takımları bir sonraki yıl bir alt kupada mücadele ederler. 

5.4. Ülke Sıralaması : Her yıl kupalardaki sıralama EHF tarafından üye ülkelere bildirilir. 

Katılacak olan ülke takımı bu listeye göre kupaya katılır.  

5.5. Kupaya Katılım ġartı: Salon Hokey Liginde ya da Salon Hokeyi Büyükler Türkiye 

Şampiyonasında şampiyon olan kulüp ülkemizi temsilen bir sonraki yıl kupaya katılır.  

5.5.1. Lig ya da şampiyona yapılmazsa bir önceki yılın şampiyon takımı ülkemizi temsilen 

kupaya katılır. 

5.5.1.1. Eğer bir önceki yılda yapılmamışsa, ondan önceki yılın şampiyonu kupaya katılır. 

5.5.1.2. Bir önceki veya iki önceki yılın şampiyonunun katılması durumunda hak kazanan 

kulüp aktif değilse, Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

5.5.2. Şampiyon kulübe federasyon tarafından kupaya katılım bildirisi yapılır. Kupaya 

katılma hakkı kazanan kulüp katılmayacağını bildirirse, ligdeki yada şampiyonadaki 

sıralamaya göre bir sonraki takıma bildirim yapılır. Eğer ligdeki yada şampiyonadaki 

bütün takımlar kupaya katılmayı red ederlerse Federasyon Yönetim Kurulu uygun 

gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

5.5.3. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşı kapatması durumunda) A takım 

sporcularının en az 6 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde eder. 



5.5.4. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşın devam etmesi durumunda) A 

takım sporcularının en az 8 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde 

eder. 

5.6. Kupaya BaĢvuru: Avrupa Kupasına başvurular federasyon tarafından yapılır. 

EHF’ye kupaya katılacak takımın ismini son bildirme tarihi her yıl 15 Nisan’dır. Bu tarihe 

kadar Salon Hokeyi sezonunun şampiyonunun belli olması gerekmektedir. Eğer 

yapılmamışsa bu talimatın sırasıyla 5.5.1. maddesi hükümleri uygulanır. 

5.6.1. Avrupa Kupası ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve ilgili 

kulübe bildirilir. 

5.6.2. Avrupa Kupasına katılacağını bildiren kulüp EHF’nin ve TÇHF’nin tüm kurallarına 

uymak zorundadır. 

5.6.3. Avrupa Kupasına katılacağını yazılı olarak beyan edip de katılmayan kulüp 

Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

5.6.4. Kupaya katılma hakkı elde edip de isim değişikliği yapan kulübün bu hakkı 

kaybolmaz, isim değişikliği federasyon tarafından EHF’ye bildirilir. 

5.6.5. Kupaya katılma hakkı elde eden ve EHF’ye ismi bildirilen kulüp de, bu talimatın 

5.5.2.,5.5.3. ve 5.5.4. maddelerinden biri gerçekleşirse, isim değişikliği federasyon 

tarafından EHF’ye bildirilir. 

5.7. Mali Konular: Kupaya katılan kulüpler faaliyetle ilgili tüm masrafları karşılamak 

zorundadır. 

5.7.1. Kupaya katılan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Federasyon 

Temsilcisinin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

5.7.2. Kupaya katılan kulüpler, MHK’nin belirlediği hakemin tüm masraflarını 

karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır.  

5.7.3. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin ilgili müsabaka için atadığı Judge’nin tüm 

masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

5.8. Belge ve Dokümanlar: Avrupa Kupasına katılan kulüpler müsabaka ile ilgili tüm 

belge ve dökümanları (turnuva kitapçığı, müsabaka sonuçları, müsabaka cetvelleri, atama 

belgeleri, vs) federasyona teslim etmek zorundadır. 

 

Madde 6- Erkekler Açık Alan Hokey Avrupa Kupaları ; EHF tarafından her yıl 

düzenli olarak Erkekler Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupaları olarak organize edilen ve 

başvuran ülkelerin kulüp takımlarının katılabildiği müsabakalardır. 



6.1. Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupası ; Her yıl ekim, kasım, nisan ve mayıs ayında 

organize edilen her ülkeden ülke puanına göre bir veya birkaç takımın katılabildiği 

müsabakalardır. 

6.2. Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupası ÇeĢitleri; Her yıl EHF tarafından açıklanan kupa 

listesiyle ülkeler bulundukları kupaya katılım için başvururlar. EHF isterse fazla katılıma 

göre kupa sayısını artırabilir. O yıl ülke takımı bulunduğu kupaya katılmazsa bir sonraki 

yıl en alt kupadan başlar. 

6.2.1. Eurolig : Avrupa’nın ülke puan sıralamasına göre bir ülkeden en fazla üç takımın 

katılabildiği, diğer ülkelerden iki veya bir takımın katıldığı toplam 24 takımdan oluşan ligi 

ifade eder. Bu ligde şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonlar ligini kazanış olur, ikinci 

ve üçüncü şeklinde devam eder. Ülke puanına göre bir veya birkaç takım Trophy’e 

düşebilir yada yerinde kalabilir.  

6.2.2. Trophy : Eurolige giremeyen ülke takımlarından oluşan Trophy’de ilk üç sırada yer 

takımlar ülke puanına göre Eurolige yükselebilir ve Trophy kupasını kazanmış olur. Son 

iki takım  bir sonraki yıl Challenge I’de mücadele eder. 

6.2.3. Challenge I : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki Trophy’den sonra gelen ülke 

takımlarının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge I’de şampiyon olan takım, Challenge 

I kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Trophy’de 

mücadele eder. Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge II’de mücadele eder. 

6.2.4. Challenge II : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki Challenge I’den sonra gelen ülke 

takımlarının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge II’de şampiyon olan takım, 

Challenge II kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl 

Challenge I’de mücadele eder.  Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge III’de mücadele 

eder.  

6.2.5. Challenge III : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki Challenge II’den sonra gelen ülke 

takımlarının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge III’de şampiyon olan takım, 

Challenge III kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl 

Challenge II’de mücadele eder. Son iki takım bir sonraki yıl Challenge IV’de mücadele 

eder.  

6.2.6. Challenge IV : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki Challenge III’den sonra gelen 

ülke takımlarının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge IV’de şampiyon olan takım, 

Challenge IV kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl 

Challenge III’de mücadele eder.  Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge V’de mücadele 

eder.  



6.2.7. Challenge V : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki Challenge IV’den sonra gelen ülke 

takımlarının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge V’de şampiyon olan takım, 

Challenge V kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl 

Challenge IV’de mücadele eder.  Son iki takım  bir sonraki yıl, fazla katılım olup da 

Challenge VI kurulursa orada mücadele ederler, eğer kurulmazsa öncelik diğer takımlara 

verilir ve kupaya katılamayabilirler, fazla katılım olmazsa tekrar  Challenge V’de 

mücadele eder. 

6.3. Kupada Yükselme ve DüĢme: Kupalarda (Eurolig hariç) ilk ikide yer alan ülke 

takımları bir sonraki yıl bir üst kupada mücadele ederler. Son iki sırada yer alan ülke 

takımları bir sonraki yıl bir alt kupada mücadele ederler. 

6.4. Ülke Sıralaması : Her yıl kupalardaki sıralama EHF tarafından üye ülkelere bildirilir. 

Katılacak olan ülke takımı bu listeye göre kupaya katılır.  

6.5. Kupaya Katılım ġartı: Açık Alan Hokey Liginde ya da Açık Alan Hokeyi Büyükler 

Türkiye Şampiyonasına ve Açık Alan Federasyon kupası sonuçlarına göre kupalara 

katılacak takımlar belirlenir. 

6.5.1. Açık Alan Hokey Liginde ya da Açık Alan Hokeyi Büyükler Türkiye 

Şampiyonasında şampiyon olan kulüp ülkemizi temsilen bir sonraki yıl ülke puanına göre 

belirlenen 1’nci kupaya katılma hakkı elde eder. 

6.5.2. Federasyon kupasını alan kulüp 2’nci kupaya katılma hakkı elde eder. 

6.5.2.1. Eğer Federasyon kupasını, ligde veya şampiyonada şampiyon olan kulüp aldıysa 

federasyon kupasında final oynayan kulüp kupaya katılma hakkı elde eder. 

6.5.2.2. O yıl federasyon kupası yapılmazsa, ligde veya şampiyonada 2’nci takım kupaya 

katılma hakkı elde eder. 

6.5.3. Kulüpler Avrupa Kupasına katılmayı red ederlerse, sırasıyla ligde veya 

şampiyonada 2’nci, 3’ncü ve sonraki takımlara katılma sırası gelir. 

6.5.4. Lig ya da şampiyona yapılmazsa bir önceki yılın şampiyon takımı ve 2’cisi 

ülkemizi temsilen kupalara katılır. 

6.5.4.1. Eğer bir önceki yılda yapılmamışsa, ondan önceki yılın şampiyonu ve 2’ncisi 

kupalara katılır. 

6.5.4.2. Bir önceki veya iki önceki yılın şampiyonunun katılması durumunda hak kazanan 

kulüp aktif değilse, Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

6.5.5. Şampiyon kulübe federasyon tarafından kupaya katılım bildirisi yapılır. Kupaya 

katılma hakkı kazanan kulüp katılmayacağını bildirirse, ligdeki yada şampiyonadaki 

sıralamaya göre bir sonraki takıma bildirim yapılır. Eğer ligdeki yada şampiyonadaki 



bütün takımlar kupaya katılmayı red ederlerse Federasyon Yönetim Kurulu uygun 

gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

6.5.6. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşı kapatması durumunda) A takım 

sporcularının en az 8 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde eder. 

6.5.7. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşın devam etmesi durumunda) A 

takım sporcularının en az 10 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde 

eder. 

6.6. Kupaya BaĢvuru: Avrupa Kupasına başvurular federasyon tarafından yapılır. 

EHF’ye kupaya katılacak takımın ismini son bildirme tarihi her yıl 15 Temmuz’dur. Bu 

tarihe kadar Açık Alan Hokeyi sezonunun şampiyona sonucunun belli olması 

gerekmektedir. Eğer yapılmamışsa bu talimatın sırasıyla 6.5.4. maddeleri hükmü 

uygulanır. 

6.6.1. Avrupa Kupası ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve ilgili 

kulübe bildirilir. 

6.6.2. Avrupa Kupasına katılacağını bildiren kulüp EHF’nin ve TÇHF’nin tüm kurallarına 

uymak zorundadır. 

6.6.3. Avrupa Kupasına katılacağını yazılı olarak beyan edip de katılmayan kulüp 

Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

6.6.4. Kupaya katılma hakkı elde edip de isim değişikliği yapan kulübün bu hakkı 

kaybolmaz, isim değişikliği federasyon tarafından EHF’ye bildirilir. 

6.6.5. Kupaya katılma hakkı elde eden ve EHF’ye ismi bildirilen kulüp de, bu talimatın 

6.5.5.,6.5.6. ve 6.5.7. maddelerinden biri gerçekleşirse, isim değişikliği federasyon 

tarafından EHF’ye bildirilir. 

6.7. Mali Konular: Kupaya katılan kulüpler faaliyetle ilgili tüm masrafları karşılamak 

zorundadır. 

6.7.1. Kupaya katılan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Federasyon 

Temsilcisinin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

6.7.2. Kupaya katılan kulüpler, MHK’nin belirlediği hakemin tüm masraflarını 

karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır.  

6.7.3. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin ilgili müsabaka için atadığı Judge’nin tüm 

masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

6.7.4. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin ve Federasyonun belirlediği katılım ücretlerini 

faaliyet den önce ilgili hesaplara yatırmak zorundadır. 



6.8. Belge ve Dokümanlar: Avrupa Kupasına katılan kulüpler müsabaka ile ilgili tüm 

belge ve dökümanları (turnuva kitapçığı, müsabaka sonuçları, müsabaka cetvelleri, atama 

belgeleri, vs) federasyona teslim etmek zorundadır. 

 

Madde 7- Bayanlar Açık Alan Hokey Avrupa Kupaları ; EHF tarafından her yıl 

düzenli olarak Bayanlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupaları olarak organize edilen ve 

başvuran ülkelerin kulüp takımlarının katılabildiği müsabakalardır. 

7.1. Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupası ; Her yıl nisan ve mayıs ayında organize edilen 

her ülkeden ülke puanına göre bir veya iki takımın katılabildiği müsabakalardır. 

7.2. Açık Alan Hokeyi Avrupa Kupası ÇeĢitleri; Her yıl EHF tarafından açıklanan kupa 

listesiyle ülkeler bulundukları kupaya katılım için başvururlar. EHF isterse fazla katılıma 

göre kupa sayısını artırabilir. O yıl ülke takımı bulunduğu kupaya katılmazsa bir sonraki 

yıl en alt kupadan başlar. 

7.2.1. ġampiyon Kulüpler Kupası: Her yıl mayıs ayında düzenlenir. Açık Alan Hokey 

Liginde ya da Açık Alan Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonasında şampiyon olan 

takımın katıldığı kupadır. 

7.2.1.1. Championship : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Championship de mücadele ederek şampiyon olan kulüp 

Avrupa Kulüpler şampiyonu olmuş olur, ikinci ve üçüncü şeklinde devam eder. Son iki 

takım  bir sonraki yıl Trophy’de mücadele eder. 

7.2.1.2 Trophy : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi ikinci 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Trophy’de şampiyon olan takım, Trophy kupasını kazanmış 

olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Championship’de mücadele eder. 

Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge’de mücadele eder. 

7.2.1.3. Challenge : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi üçüncü 8 ülke takımının 

bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge’de şampiyon olan takım, Challenge  kupasını 

kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Trophy’de mücadele 

eder. Son iki takım  bir sonraki yıl, fazla katılım olup da Challenge II kurulursa orada 

mücadele ederler, eğer kurulmazsa öncelik diğer takımlara verilir ve kupaya 

katılamayabilirler, fazla katılım olmazsa tekrar  Challenge’de mücadele eder. 

7.2.2. Kupa Galipleri Kupası: Her yıl nisan ayında düzenlenir. Açık Alan Hokey 

Federasyon Kupasını kazanan takımın katıldığı kupadır. 

7.2.2.1. Winners Championship : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi 8 ülke 

takımının bulunduğu kupayı ifade eder, Championship de mücadele ederek şampiyon olan 



kulüp Avrupa Kupa Galipleri Kupasını kazanmış olur, ikinci ve üçüncü şeklinde devam 

eder. Son iki takım  bir sonraki yıl Trophy’de mücadele eder. 

7.2.2.2. Winners Trophy : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi ikinci 8 ülke 

takımının bulunduğu kupayı ifade eder, Trophy’de şampiyon olan takım, Trophy kupasını 

kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Championship’de 

mücadele eder. Son iki takım  bir sonraki yıl Challenge’de mücadele eder. 

7.2.2.3. Winners Challenge : Avrupa’nın ülke sıralamasında ki en iyi üçüncü 8 ülke 

takımının bulunduğu kupayı ifade eder, Challenge’de şampiyon olan takım, Challenge  

kupasını kazanmış olur ve ikinci takımla birlikte yükselerek bir sonraki yıl Trophy’de 

mücadele eder. Son iki takım  bir sonraki yıl, fazla katılım olup da Challenge II kurulursa 

orada mücadele ederler, eğer kurulmazsa öncelik diğer takımlara verilir ve kupaya 

katılamayabilirler, fazla katılım olmazsa tekrar  Challenge’de mücadele eder. 

7.3. Kupada Yükselme ve DüĢme: Kupalarda (Championship hariç) ilk ikide yer alan 

ülke takımları bir sonraki yıl bir üst kupada mücadele ederler. Son iki sırada yer alan ülke 

takımları bir sonraki yıl bir alt kupada mücadele ederler. 

7.4. Ülke Sıralaması : Her yıl kupalardaki sıralama EHF tarafından üye ülkelere bildirilir. 

Katılacak olan ülke takımı bu listeye göre kupaya katılır.  

7.5. Kupaya Katılım ġartı: Açık Alan Hokey Liginde ya da Açık Alan Hokeyi Büyükler 

Türkiye Şampiyonasına ve Açık Alan Federasyon kupası sonuçlarına göre kupalara 

katılacak takımlar belirlenir. 

7.5.1. Açık Alan Hokey Liginde ya da Açık Alan Hokeyi Büyükler Türkiye 

Şampiyonasında şampiyon olan kulüp ülkemizi temsilen bir sonraki yıl Şampiyon 

Kulüpler Kupasına  katılma hakkı elde eder. 

7.5.2. Federasyon kupasını kazanan kulüp Kupa Galipleri Kupasına katılma hakkı elde 

eder. 

7.5.2.1. Eğer Federasyon kupasını, ligde veya şampiyonada şampiyon olan kulüp 

kazandıysa federasyon kupasında final oynayan kulüp kupaya katılma hakkı elde eder. 

7.5.2.2. O yıl federasyon kupası yapılmazsa, ligde veya şampiyonada 2’nci takım kupaya 

katılma hakkı elde eder. 

7.5.3. Kulüpler Avrupa Kupasına katılmayı red ederlerse, sırasıyla ligde veya 

şampiyonada 2’nci, 3’ncü ve sonraki takımlara katılma sırası gelir. 

7.5.4. Lig ya da şampiyona yapılmazsa bir önceki yılın şampiyon takımı ve 2’cisi 

ülkemizi temsilen kupalara katılır. 



7.5.4.1. Eğer bir önceki yılda yapılmamışsa, ondan önceki yılın şampiyonu ve 2’ncisi 

kupalara katılır. 

7.5.4.2. Bir önceki veya iki önceki yılın şampiyonunun katılması durumunda hak kazanan 

kulüp aktif değilse, Federasyon Yönetim Kurulu uygun gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

7.5.5. Şampiyon kulübe federasyon tarafından kupaya katılım bildirisi yapılır. Kupaya 

katılma hakkı kazanan kulüp katılmayacağını bildirirse, ligdeki yada şampiyonadaki 

sıralamaya göre bir sonraki takıma bildirim yapılır. Eğer ligdeki yada şampiyonadaki 

bütün takımlar kupaya katılmayı red ederlerse Federasyon Yönetim Kurulu uygun 

gördüğü bir kulübü kupaya yollar. 

7.5.6. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşı kapatması durumunda) A takım 

sporcularının en az 8 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde eder. 

7.5.7. Kupaya katılma hakkı kazanan kulübün, (branşın devam etmesi durumunda) A 

takım sporcularının en az 10 tanesinin transfer olduğu kulüp kupaya katılma hakkı elde 

eder. 

7.6. Kupaya BaĢvuru: Avrupa Kupasına başvurular federasyon tarafından yapılır. 

EHF’ye kupaya katılacak takımın ismini son bildirme tarihi her yıl 15 Temmuz’dur. Bu 

tarihe kadar Açık Alan Hokeyi sezonunun şampiyona sonucunun belli olması 

gerekmektedir. Eğer yapılmamışsa bu talimatın sırasıyla 7.5.4. maddeleri hükmü 

uygulanır. 

7.6.1. Avrupa Kupası ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve ilgili 

kulübe bildirilir. 

7.6.2. Avrupa Kupasına katılacağını bildiren kulüp EHF’nin ve TÇHF’nin tüm kurallarına 

uymak zorundadır. 

7.6.3. Avrupa Kupasına katılacağını yazılı olarak beyan edip de katılmayan kulüp 

Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

7.6.4. Kupaya katılma hakkı elde edip de isim değişikliği yapan kulübün bu hakkı 

kaybolmaz, isim değişikliği federasyon tarafından EHF’ye bildirilir. 

7.6.5. Kupaya katılma hakkı elde eden ve EHF’ye ismi bildirilen kulüp de, bu talimatın 

7.5.5.,7.5.6. ve 7.5.7. maddelerinden biri gerçekleşirse, isim değişikliği federasyon 

tarafından EHF’ye bildirilir. 

7.7. Mali Konular: Kupaya katılan kulüpler faaliyetle ilgili tüm masrafları karşılamak 

zorundadır. 

7.7.1. Kupaya katılan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Federasyon 

Temsilcisinin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 



7.7.2. Kupaya katılan kulüpler, MHK’nin belirlediği hakemin tüm masraflarını 

karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır.  

7.7.3. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin ilgili müsabaka için atadığı Judge’nin tüm 

masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

7.7.4. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin ve Federasyonun belirlediği katılım ücretlerini 

faaliyet den önce ilgili hesaplara yatırmak zorundadır. 

7.8. Belge ve Dokümanlar: Avrupa Kupasına katılan kulüpler müsabaka ile ilgili tüm 

belge ve dökümanları (turnuva kitapçığı, müsabaka sonuçları, müsabaka cetvelleri, atama 

belgeleri, vs) federasyona teslim etmek zorundadır. 

 

Madde 8- Kulüpler Salon ve Açık Alan Balkan Kupaları: Her yıl yapılan Balkan 

Hokey Forumunda, yapılması planlanan ve belli bir düzende yapılamayan kupalardır. 

Kulüpler Balkan Kupası toplantıda belirlenen herhangi bir yaş grubunda yapılabilir. 

8.1. Katılım: Balkan Hokey Forumunda katılması planlanan takım sayısına göre, 

federasyon ilgili müsabakalarda ki sıralamaya göre kulüplere bildirimde bulunur. 

8.2. Kupaya BaĢvuru: Balkan Kupasına başvurular federasyon tarafından yapılır.  

8.2.1. Balkan Kupası ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve ilgili kulübe 

bildirilir. 

8.2.2. Balkan Kupasına katılacağını bildiren kulüp EHF’nin, Balkan Organizasyon 

Komitesinin ve TÇHF’nin tüm kurallarına uymak zorundadır. 

8.2.3. Balkan Kupasına katılacağını yazılı olarak beyan edip de katılmayan kulüp 

Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

8.3. Mali Konular: Kupaya katılan kulüpler faaliyetle ilgili tüm masrafları karşılamak 

zorundadır. 

8.3.1. Kupaya katılan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Federasyon 

Temsilcisinin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

8.3.2. Kupaya katılan kulüpler, MHK’nin belirlediği hakemin tüm masraflarını 

karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır.  

8.3.3. Kupaya katılan kulüpler, EHF’nin veya Balkan Organizasyon Komitesinin ilgili 

müsabaka için atadığı Judge’nin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek 

zorundadır. 

8.3.4. Kupaya katılan kulüpler, Balkan Organizasyon Komitesinin ve Federasyonun 

belirlediği katılım ücretlerini faaliyet den önce ilgili hesaplara yatırmak zorundadır. 



8.4. Belge ve Dokümanlar: Balkan Kupasına katılan kulüpler müsabaka ile ilgili tüm 

belge ve dokümanları (turnuva kitapçığı, müsabaka sonuçları, müsabaka cetvelleri, atama 

belgeleri, vs) federasyona teslim etmek zorundadır. 

 

Madde 9- Kulüpler Salon ve Açık Alan Uluslararası Turnuvalar: Kulüplerin 

federasyona gelen davetler aracılığı ile katıldıkları herhangi bir yaş grubunda yapılan 

müsabakalardır. 

9.1. Katılım: Federasyonun ilgili turnuva ile ilgili duyurusundan sonra başvuran kulüpler 

katılabilir. 

9.2. Turnuvaya BaĢvuru: Turnuvaya başvurular katılacak kulüp adına federasyon 

tarafından yapılır.  

9.2.1. Turnuva ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve ilgili kulübe 

bildirilir. 

9.2.2. Turnuvaya katılacağını bildiren kulüp EHF’nin, Organizasyon Komitesinin ve 

TÇHF’nin tüm kurallarına uymak zorundadır. 

9.2.3. Turnuvaya katılacağını yazılı olarak beyan edip de katılmayan kulüp Federasyon 

Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

9.3. Mali Konular: Turnuvaya katılan kulüpler faaliyetle ilgili tüm masrafları karşılamak 

zorundadır. 

9.3.1. Turnuvaya katılan kulüpler, Federasyon Yönetim Kurulunun belirlediği Federasyon 

Temsilcisinin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır. 

9.3.2. Turnuvaya katılan kulüpler, MHK’nin belirlediği hakemin tüm masraflarını 

karşılayarak yurt dışına götürmek zorundadır.  

9.3.3. Turnuvaya katılan kulüpler, EHF’nin veya Organizasyon Komitesinin ilgili 

müsabaka için atadığı Judge’nin tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına götürmek 

zorundadır. 

9.3.4. Turnuvaya katılan kulüpler, Organizasyon Komitesinin ve Federasyonun belirlediği 

katılım ücretlerini faaliyet den önce ilgili hesaplara yatırmak zorundadır. 

9.4. Belge ve Dokümanlar: Turnuvaya katılan kulüpler müsabaka ile ilgili tüm belge ve 

dokümanları (turnuva kitapçığı, müsabaka sonuçları, müsabaka cetvelleri, atama belgeleri, 

vs) federasyona teslim etmek zorundadır. 

 



Madde 10- Avrupa Kupalarında Ev Sahipliği: Avrupa Kupasına katılmayı hak eden 

kulüp ev sahipliği için federasyona talep de bulunur. Federasyon uygun görürse başvuru 

şartları yerine getirilerek EHF’ye  başvuruda bulunulur. 

10.1. EHF’ye başvuru federasyon tarafından yapılır. 

10.2. Ev sahipliğini alan kulüp EHF’nin ve TÇHF’nun tüm kurallarına uymak zorundadır. 

10.3. Avrupa Kupası ev sahipliği  ile ilgili tüm yazışmalar federasyon tarafından yapılır ve 

ilgili kulübe bildirilir. 

10.4. Avrupa Kupasına ev sahipliği yapacağını yazılı olarak beyan edip de ilgili talimatları 

yapmayan kulüp Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

 

Madde 11- Uluslararası Turnuva ve Balkan Kupasında Ev Sahipliği: Kulüp ev 

sahipliği için federasyona talep de bulunur. Federasyon uygun görürse başvuru şartları 

yerine getirilerek EHF’ye yada ilgili organizasyon komitesine  başvuruda bulunulur. 

11.1. Ev sahipliğini alan kulüp EHF’nin ve TÇHF’nun tüm kurallarına uymak zorundadır. 

11.2. Uluslararası Turnuva ve Balkan Kupasında ev sahipliği  ile ilgili tüm yazışmalar 

federasyon tarafından yapılır ve ilgili kulübe bildirilir. 

11.3. Uluslararası Turnuva ve Balkan Kupasında ev sahipliği yapacağını yazılı olarak 

beyan edip de ilgili talimatları yapmayan kulüp Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

 

3.BÖLÜM 

DĠĞER HÜKÜMLER 

Talimatta Yer Almayan Hususlar   

Madde 12-  Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; EHF’nun ilgili statüsü, Ana Statü ve 

Talimatlar doğrultusunda alınır.  

 

Yürürlükten Kaldırma 

Madde 13- Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve 

eklerinde yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır. 

 

Yürürlük 

Madde 14 - Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü ve Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu  resmî internet sitelerinde yayımlandığı tarihten 

itibaren  yürürlüğe girer. 

 



Yürütme 

Madde 15 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


