2021– 2022 ANADOLU YILDIZLAR LİGİ
HENTBOL SPOR DALI TALİMATI
1. Yarışmalar; ANALİG Uygulama Talimatına, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce öngörülen
hükümlere, uluslararası oyun kuralları ve yarışma talimatlarına uygun olarak yapılacaktır.
2. Yarışmalar;
a. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek il karmaları
arasında ayrı ayrı yapılacaktır.
b. Grup, çeyrek final, yarı final ve 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. Grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği yarışmalarına katılacak kız ve erkek takımları ayrı
ayrı olmak üzere en fazla 16 sporcudan 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 İl Tertip Komitelerinin Yetkileri:
a. Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde, spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer
hususları değiştirmede yetkilidir.
b. İl Tertip komiteleri, yarışmalar öncesinde düzenlenecek teknik toplantıda, Genel Müdürlük
tarafından yayımlanan spor dalı talimatını ve yarışmalara dair diğer hususları dikkate alarak,
müsabaka programını belirlemek ve uygulamakla yetkilidir.
8. Yarışma alanına, sporcu ve çalıştırıcıdan başkasının girmesine izin verilmeyecektir.
TEKNİK AÇIKLAMALAR:
9. Sporcular grup, çeyrek final, yarı final ve Türkiye birinciliği müsabakaları süresince aynı forma
numarası ile oynayacaklardır.
10. Yarışmalar uluslararası oyun kurallarına uygun sahalarda, 20’şer dakikalık 2 devre halinde, 10 dakika
devre arası verilmek suretiyle oynanır. Müsabakalarda; Türkiye Hentbol Federasyonu’nun akredite ettiği
kızlarda 1 (bir) numaralı, erkeklerde 2 (iki) numaralı top kullanılır.
11. Eşitlik halinde izlenecek yol aşağıda açıklanmıştır.
a. Müsabakalar sonucunda 2 (iki) takımın puanının eşitliği halinde aralarındaki oynamış
oldukları maçın veya maçların sonucuna bakılır. Bunlardan en fazla galibiyeti alan takım
üst sırayı alır. Bunda da eşitlik söz konusu ise veya aralarında oynamış oldukları maç
berabere sonuçlanmışsa aralarındaki averaja bakılır. Averajı fazla olan takım üst sırayı alır.
Burada da eşitlik söz konusu ise genel averaja bakılır. Genel averaj eşitliğinde ise
toplamda daha fazla gol atan takım üst sırayı alır burada da eşitlik söz konusu ise daha
az gol yiyen takım üst sırada yer alır. Buna rağmen eşitlik yine de bozulmamışsa sıralama
kura ile tespit edilir.
b. 3 (üç) veya daha fazla takımın puan eşitliği halinde bu takımların aralarında oynamış
oldukları maçların averajına bakılır. Averajı yüksek olan takım üst sırayı alır. Burada
da eşitlik söz konusu ise genel averaja bakılır. Genel averaj eşitliğinde ise toplamda daha
fazla gol atan takım üst sırayı alır burada da eşitlik söz konusu ise daha az gol yiyen
takım üst sırada yer alır. Buna rağmen eşitlik yine de bozulmamışsa sıralama kura ile tespit
edilir.
c. (Kız-erkek) galibin belirlenmesi gereken yarışmalarda normal süre bitiminde eşitlik
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bozulmamışsa, 5 dakikalık aradan sonra uzatmaya gidilir. Uzatma süresi 2x5 dakikadır.
Uzatmalar arası mola 1 dakikadır. Uzatmalarda mola hakkı yoktur. Uzatmada eşitlik
bozulmazsa, karşılıklı 5’er 7 metre atışı kullanılır. Yine de eşitlik bozulmamışsa sonuç
alınıncaya kadar karşılıklı tek tek atışlara devam edilir. Hakemin kura atışı ile 7 metre
atışlarına başlayacak ilk takım belirlenir. Kale ise hakemlerce belirlenir. 7 metre atışları
aynı kalede tamamlanır. Her takım kaleci dâhil yarışma cetvelinde yazılı olup, oyun
süresinin bitiminde 2 dakika cezası, diskalifiye cezası almamış sporculardan liste yaparak
7 metre atışı yapacak oyuncuları önceden hakeme yazılı olarak bildirir. İlk beş 7
metre atışlarında, takımların 5 kişinin altına düşmesi durumunun dışında, her oyuncunun
bir 7 metre atışı yapma hakkı vardır. Yapılan ilk beş 7 metre atışı sonunda eşitlik
bozulmuşsa sonuç tescil edilir. İlk beş 7 metre atışları sonucunda eşitlik bozulmamış ise,
yeniden belirlenen 5 kişilik listedeki sporcular sıra ile eşitlik bozuluncaya kadar atış
kullanmaya devam ederler.

ANALİG Hentbol Spor Dalı Talimatı

Sayfa 2

