HENTBOL AÇIKLAMALAR

1- Yarışmalar; Küçükler, Yıldızlar, Gençler kategorilerinde (kız-erkek) okul takımları arasında
yapılacaktır.
2- Yarışmalar uluslararası oyun kuralları ve yarışma yönetmeliklerine, Milli Günler, Okul
Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Amirliği ve KKTC Hentbol Federasyonunca
öngörülen hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
3- Doğum Tarihleri
Küçükler Kategorisi

2002-2003-2004

Yıldızlar Kategorisi

2000-2001-2002

Gençler Kategorisi

1996-1997-1998-1999

4- Yaş terfisi yoktur
5- Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kategorilerinde (kız-erkek) yarışmalarına katılacak olan okul
takımları 14 (ondört) sporcu öğrenciden oluşacak, yanlarında 1 idareci, 1 çalıştırıcı
bulunacaktır.
6- Küçükler kategorisinde; kız ve erkek 1 (bir) numara Hentbol topu ile normal kalede 16’şar
dakikalık iki devre halinde.
7- Yıldızlar kategorisinde; kız ve erkeklerde 2 (iki) numara Hentbol topu ile 20’şer dakikalık iki
devre halinde.
8- Gençler kategorisinde; kızlarda 2 (iki) numara, erkeklerde 3 (üç) numara Hentbol topu ile
25’er dakikalık iki devre halinde yapılacaktır.
9- Bütün kategorilerde devre araları 10 (on) dakikadır.
10- Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının sahaya girmesine,
yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
11- (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 ya da maçlar 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.
12- 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.
13- Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde (kız-erkek) eleme usulüne göre oynanan
maçlarda veya bir galibin belirlenmesi gereken yarışmalarda normal süre bitiminde eşitlik
bozulmamışsa uzatmaya gidilir. Birinci uzatma süresi 2x5 dakikadır. Birinci uzatmada eşitlik
bozulmamışsa yeniden 2x5 dakikalık ikinci uzatmaya gidilir. Birinci ve ikinci uzatmalar
arasında 5 dakikalık, devre arasında ise 1 dakikalık ara verilir. İkinci uzatmada da yine eşitlik
bozulmazsa, karşılıklı 5’er 7 metre atışı kullanılır. Yine de eşitlik bozulmamışsa sonuç
alınıncaya kadar karşılıklı tek tek atışlara devam edilir. Hakem kura atışı ile 7 metre atışlarına
başlayacak ilk takım belirlenir. Kale hakemlerce belirlenir. 7 metre atışları aynı kalede
tamamlanır.
14- Her takım kaleci dâhil yarışma cetvelinde yazılı olup, oyun süresinin bitiminde tard cezası,
diskalifiye ve ihraç 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.

