2021 – 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
BUZ HOKEYİ SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce öngörülen
hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Türkiye birinciliği kademesinde kız, erkek veya karma takımlar arasında yapılacaktır.
b. Türkiye birinciliği yarışmalarına ait duyurular ve katılımcı listeleri Genel Müdürlüğümüzce
belirlenen ve ilan edilen takvim doğrultusunda analig.gsb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.
c. Federasyonca düzenlenen Türkiye şampiyonaları 2020–2021 sezonlarında ilk 3 dereceye

giren takım sporcuları, 2021–2022 sezonu ANALİG il karmalarında yer alamazlar.
3. Doğum tarihleri:
Yaş Kategorisi

2008 – 2009 – 2010

4. Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı ayrı veya karma olmak üzere en az
10 oyuncu 1 kaleci, en fazla 15 oyuncu 2 kaleciden oluşur. Spor kafileleri, “Spor Kafileleri Seyahat
Yönergesi” gereğince oluşturulacaktır.
5. İl Dışı Çıkış Oluru Spor Kafileleri Seyahat Yönergesine göre düzenlenecektir.
6. Mali konularla ilgili hususlarda, ANALİG Uygulama Talimatının 17’inci maddesine göre işlem yapılır.
7. Genel Müdürlük ve Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları
değiştirmede yetkilidir.
b. Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatı ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
9. Bakanlığımız Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında, spor dalına
yatkınlığı tespit edilen sporcular spor kart çıkarılarak bir takım halinde yarışabileceklerdir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
10. Sporcular yarışma süresince aynı forma numarası ile oynayacaklardır.
11. Yarışmalar 3 periyot 10 dakika olarak süre durdurularak veya durdurulmadan teknik toplantıda alınacak
karara göre oynanacaktır. 2 periyot arası süre 5 dakikadır. Uzatma periyotları 5 dakika oynanacak, eşitlik
bozulmazsa seri penaltı atışlarına geçilecektir.
12. Talimatlarda belirtilmeyen kurallar için Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu talimat kuralları geçerlidir.
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