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BöLüı, _ |

GEİÜEL HÜKÜXLER

Bu yön€aeoin amacl. Gençlik Hizmoüon ve spor ll Müdünükldi taranndan düz6nl6n€.o* basİ6lbol karşlbşmahn ile bu ta§ aş.nalara hazdlk

amacra düzonlgnen laaliyotgrln org6nizasyonu. maç smuç]annln ldcili v6 bu 
'aally6d6İ 

sonuğrıda haİ ed€n ıaİnlaan Fod@syon YlniÇı

Faali;ğiine kailhasl ile bi]tn bu faaliy6donn ulu§laĞEsl ıural ve uslllğ6 !ygu. ola.ak yin€tjmi konuslnda uygulana@k esa§ Ve usulen

c€ndik Hiznetl€.i ve spol lI Miidünğİlerl laranndan düu6don6c€i r6sml ba§ı€ltDl ka§llaşmaIa.n o.g6niza$onu, meydaM g€lec€* hd tı]nÜ

itrajann ka6la bağanmasl als kılüplg v6 kulÜp m€Gopla nn urna§l !€laİ€. kuralta.n b€ll l€ms9nd6 bu yii.lolge hÜkÜml$i uygulantr.

Yereü Ligb. r€§lbşdıa Yin€a€si, Bask€ltblYanşma Yönoa6§i' n€ day:n a.ak haz|,ianm§lf,

Gerel Müdİ.lük : spo, Gerıd Minıniiğü'nü,

€l Müdu soo. G€n€l Miidiİğ'nu,

ll MüdğdUğİ : G€ncik Hiağ{€n vs spo. h Müdül(iğü'no

F€d€i?§lon |Ti.*iyea3.ıoüolF6d€faşonü]'.ıJ,

FlBA-Ulusla6rasl Baketlol

Fedğasyonu : İİm dÜntda bask€tol! yğ!6l6n u|u§laE6§l vğ T8F'nan d6 baÖİ bdıJnduğ|l knlusu,

Ligr'Kire : h T€nip Kmİ..i ta.ai.ıdan bdinorıon vs F6do.as}on t]adtlndan oMy'amn l,alimat ve slaığye uygun o]aĞİ

düon|.lH dk6İl6. vo ıadınıaİ ıalogp.si ıd€İa ba§büoı la9l6nni,

Kalsgo.ilğ ] F€d€ra$orı laErrldan bdin..En yaş ıal€onbrjni

Yğel ug Fa.liy€tl€n : Y€r€l tigl6d6 y€r alan kulüpl€. ilo Baslo(Dol slp€r Lqlgn. Basi€ılol L!gl€.i, Baskslbol 2. Liglgli w Eliilg€sel

Ljgi€.ndo y6r alan ku|üd€nn all€.ind. kal dıklan tirn lal€lonlori€ki ka§İaşma, hazdü ve kamp d(trfti il€ diğğ

taaliy€tdi

Kulüp : G€n6l Miidü.lük la'andan t6«j| €dilm{ş spo. fulübünü

M€i(s? Hakğn Kurulu(MHK) : Bask6t!.ol F6d6raq,onula t€ğİ v6 Ülk.mi2d6 hak€rnİkl6 tlgi|i ldari Vo bknik liim k6u|arda. $nİnl|l olan kurumu,

ıl Hak€m Kmıı€6(lHK) : l ğd6 bastsüol hakffiıği a|. ilglll tiim idan E btniı to,ulerdan sorumlu olan ıun,nu,

İ - .nip Komı6i : lllğdg y6rol bask.ibol 
'aalıyotsnni 

y6n6in6İ amaclyla kurulan ko6Itğyi,

aöLü -l|
Es^s ıiüKüüLER

5. Ba.k.tbol s.zonu v. Takvlml

Lig seanu, ıakımlann oynad ( l ilk r6§mi ka§ aşnanın İlihl İlo oynanan 6on ,€§mi kaç aşmanln ladnl a,aslnda gofpn sÜl6dll,

M5darEy'ülayı.çonsindsbaşlalveHaziranayllçBrjsindosona€f6f,Ancak.Ul4YaşKalegorisindeyeralanlakmlal'TEoGslnav]vehazınlkbı
sebebiyl€, 1 Kas m 2016 ile 30 Nisn 2o17 ia.ihl€ri alaslnda .esm] müsabaka yapmazla,

a. xaç|hrm.l.., Glılc.k Kuliipbr s (.İr|l.rm.l.l. K,ülm.

Kulüpledn, Y€.elLlg Faaliyoüğing katla0lmosi idn aş5ğldaki$ilan y€nno g6tl.miş ohd9ı go.gkİdir. Yükümlülüklgrlnl yonnğ 9olim6yen l(ulüpleı

kallha hakİht kazanmış daha olsalal Y€l€l lig Faallyollsdnğ al,nmazlar,

Takmlan karyllaşmalaE gnecoi kulüpionn G€n€l MldünÜkço t6sdl odllh6ı6n vo Fod€ra§yondan uygunluk b€lg€§ 9lr6dlf}ÜütİMur son kumeoe

ıtr aımar isteven veva veni ıurul6raı t€scill€ri yrpnan kulğplğ bu işl6mı6dn onay'anmasl ll€ bHikto ta§ aşmalad ıelılb In€f,

Kulüplğ, ll lenip Komit€6i taran.dan llan od on tkslü, kulaBl ç6kimind6n 1 § 9ün iinc€§lno kada,; *'
a. o s€zon idn kaüşllaşmal5la tatılağklannı b6yan v6 taahhüt 6tn€k,

b. Kal acak|annl beyan €ltk|en hğ kat€god ldn (kE v6 €,t€k ayrD h To,tp Komit€§l ia,anndan b€lı.lonmiş L h Mİ,;,iti5ı urrı,'ıoan on"yı"n''Ş

İath paymı tıdediklorjng daİ b€lg€y ib6z otn6k zo.undad1,1al,
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sdon öncesiliglere kaıllacakla. nl beyan €de,6k lik§lorde ye.aIan kulüpl.., daha $n.a.ssmilig ka§lbşmalanna başlamadlklan voya başlaylp da
ligi l.mamlamdlklan takiide.

a. llgili kaiego.ido ysr aldlklan ligin lig $nunoJsu llan 6dilirl6r v6 6n all küm6y6 ddşürüün6r.

b. Ljg Faaliyellerjnin iok kame ola6İ düzenle.ıdiği illğd6 bu ıaİlmıar (sadğc€ ılgili k.ie9ond6) oüiea*ip sezon liglsre aınmazIal.

c, Bu kllüplorin yatlmlş olduklan lGtilpay'aı 96.j iİ€nmd.
d org5nizsyonun aksamasndan doğan zaĞltal ve mü§abaka masran.n ka§rğl ola.ak h Terlip xomilssi larallndan behenmiş ve h Mtidü.liiğü

taranndan onay'anmlş miktada pa/a Euaslnl üğn.t zorundaddar,

Her ha.gi ba. nedenle §poİğJ|annln oynamakian imtina 6ünğIği sonucu ka.şllaşmalara kaillamayan İulüplo. bu madde kap$mnda
değeiiendinhezğl, Böy'e bil dufumln mgrdana 96İnod n€lind. oluşturula€İ dosr? h T.nip KUrulu b6f;ndan in@lone.gk kala€ bağlanacaİ v€
ilgiıi madds hükümlgi uygulamaya ımdacaktr.

7.

7.1.

7.2.

Taİ|ml..n Kıd.o Yap|.n

Yd€l Lig Faaliyetğioa katllacrk bkmlarn .ğsmi ka§ aşma kadros! 6n f.2la on ili (r2) spo.ğran t€§kil €dsbilil

aı]yt]t|e. krı€o.i§İt6 Ydd Lig Faalr.t€ino ı.ti..a& taıml.rn, 6n fara orİ lıi (r2) 6lo.oJden ıuüan n3mi ı3§ı|aşma kadEbnoda y€r
a|an ğl]t]n spor.Ulan. üİdİiz ün*! 9€nç vo}ıa yldE iek.mhn.ıdan y€t mb spo.ol dtr ğ l zoaİür/lal.

Aşağıdaka isıjsna|a,l€psamlE d,sn sloüJladan Ülkğniz y.ldlz v6 9sç lakmIanrtan y€|işnİş dm ş3nl a.a.ıına:|

a. Kamu golsvi, çal§ma veya başıa .€drn|orlğ yun dışında bulumn Türİ ail€ığinin @oİlanrıda.,
b. Bu yd.pa€ ma<tdelğin€ q€Un daEk x, X. T. c' don g€lrniş spoğrardan,

c. Bu }o.Eadin 29. Madd€§i ı"apgml.lda Azdbay.a., KıQln§lan, Örö€*i§bn. Tü,t n€iisıan, Kaza|ast n, Tacjkistan. Mak€donya, Kosoya
v€ ao§n€ Hels€* cırİhüiyat€dndd g€ıriiş sro..ıra.dan,

7.3. Ü|kgniz gerıç veya ıldız İaİm kadroİa.ndrn y6tynş ol§5lar dahl. kolapldin ujryrğtlğ kal€onsa.doİ(İ takımlannn rgsmi ka§iagrıa
kadrcıannda, K K. T. c, Azgbayğ.. Krczisüın, fu€İl6tan, Tolİmğisıan, ıGzaılsla^, ıacjki§tan, Maİ€donF, Ko§oy. ve 8osna He6€ı
clmhu,iyoü€rnİd€. g€ld*ş iki sporğnan fara§l y€. alamaz.

7.4. ooğufıdan b6şka yolla hJ cımhuny€üo.in yat nda9üğna g€çon spoEJIal b! madd. kapsam.na ahnnaaar,

a. Krçllaçmdr.a xrl .c5ı spor.ll.r
8.1 . Ka§ılaşrrtalara kat ağk sporcınada aşağldaki şa.üar aEnrj

a.1.1. Tosdllibdundllğu kuIübü adıM o y ıdn goçF.li vizoli llsanshl almlş bulunmaı, lIl€.dğ dir6n|6n€n .ssmi mü$baıaaa,na g€çeni [sa.g
haiz olmayan spo.arar oyİİayamd. KıJ|üpl6dn aralannda anlaşmalan v6ya ll i€niP Komitosi ka,anra geçğüi lignf€ tıaiz ohayan
spolcuann oFamasma izin v€lilolDoz.

8.1,2. Hğfungi bi. sob€pl€ ka.şiaş.nalara glm6ktan m€n odalmmlş olmak.

8 - ']. Kendi ıulobiindon başı€ hğ harcl bi. kulüp adlm eyni sozon tç6.isind€ Ro.rnl Kaç.laşnala6 işii|lk 6tn€oiş oldıak(g€.jd lra.sfd ve
ikirci lisar§ il€ oyrİama hakkl hadç),

Bu Hüktifii

(!) sllahdtMaİnlpası€i giifll6d6lira.sllolin,

12) Tğhisbnni bkib€. §Iah altlM alnmadan ğwd kayıh bulondı]ılan kulüplğin6 r|ijn6n bask6löo|@lal (Gsç].l Translor Dahil )

ldn uygulanmaz.

Fedsrasyon Yurliçi Faalayoüod kapsamnda oa6nlz6 odil€n h6rhan9l bir kal6lond6 Böl9o Şampiyonaaanna kall|maya h.k kaunm§
t6kmlal, &rlgğ Şampiyonalaa mad6 nda k€ndl lllndo y€l alan dlğ6. lakmladan on fazla üç stolcuya yd vsrcöllil, Takml6l, Böl9o
ŞampiyoMsl maçıat sonucunda vsya doğnnan Yaİ Finaller v€rv€ya Tü,kyo Şamplyonasha kaılha hakkl 6ld6 oniği tal(dlde aynl
haktan Fradanabiln.

lscanbul, Anka.a kulüpl€rj İ.rar V6 €ıt6kıd. Adaia, Antalya ve MeBin kllüPlğl k|zlar, Bu.§a. aa,ıelli v;;mn ı$lüplen e*erlel

Böy'e bir duruhun g€çokl6şın€5i i§jn; ..

(1) Her iki kulobiin vğ sp@! valisınh mu€lakal' olrn6sı,

(2) sporcunun adlgeçen müsabakala,a kaillmaslnda g€ç.diyön6irn6lik hükümIe.ine dooI bir duruüJnun bulunmlm.sl
(3) spo.c!İun hel ıünü ubşlm, komklama qibl mali hu§t6lannh ıal€p od€n ıulüp ta,afından lG§lhnm)g Ea.irıiiğn

Yerel ligler Yanşma YÖnergesi l617(A4) Y/K 02 08 2016
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(4) s,o'a te§"'li olduğu kulüo ils bi.liıle ayn, s6zonda yaşının oy,maya moğaı oldoğu taı€orileft,. yaı Fna]e. v6ra TüıiyeŞampiyonaaanİa iştrat etn6m§ \€yl işt.aı( 6ün€yo.€İ olmasl
gd6ılldl..

Bil spo'ğ] ğu fukian 
'aYdaı'Mraı 

aynı sea.ıda s.d.ce ierx,i kılijbü.ıde. ,afu bi. (1 ) kulüp ad.na yanşrnaıa- kaliabali.
8'2 Yğ€l ug Faaıiyedğindo y€r a|acaı sDordnal jdn Tijrtayo 8askotttol F«,ftsyolıu, spo.ol sid| vo Li§ans Yönorgosi hijkümle.i İap§am[naFederasyon iarafhdan vdj|on lisansla.g€ç€nidir.

9. KaÇ||.rmJ.ra Kn !c.t Anl..nön.r
9'1 Yere] tig Faaliyedğinds ant€rıö' v€ Ya^tmc. a.ğğ$. oaa6k g6re yapacai kçil€.in Basteüboı Fd€ra§yonu Anlr€.ıör ıalimal.n. uygunolataİ a.tonÖ. b€l9€6in€ srhip ve o s€zon ldo vre§iniy€pl,İn§ oİmdaı:@n[nul.

'' illTffi:iffi"J" 
iÇjnd€ sadec€ bl' ıuıüpie anırcni,. olaEk gölsv yapabllIl. Antand.l€rc h*ı kolüplelde görcv yapmak ijz6.6 sahaya

Anlİ€rı6n6r aynl s@.ıda:

(1) ol(ul laİm|aafda anllonödüt yapablı|d€ı

(2) Gö6v yaptğl kdİ'bi] il6 i|işiğl l(a|'Bmşsa esri §ahaİa çık§ b6lg€6ini iptal etn€t kaydl ile başİa öi. kulıip ad.r€ s5haya ç.*.ş ödgesj

(3) Aynl kulüpı€ fa*İ lal6gonbde taİ.m çaİşllrabll1.I6l.
'lo. KaÇnrrmıÇ.rttl€.i

Y€r6i Li9Oeid6 !€r alan İuh ptgiin bıvim y boyuncl ]€pa.aİlan ka.şlaş.na]al iıi tjü|üd(f,,

10.1. R6mi Kaİş aşmala.

10,',1, u'Kii,n6 r€Ş'laŞmalan: llTenip Kğnll*i ıa.afı.üdan hazırlan.§ v6 Fede's)on arafh<ıan onaianm§ ıiı(sıü. !t st.ıiiyo u!,!un oıarakorPnan aig kaş aşınala.ıdr.

10'1'2' Yunİ) Faally€tdi: F6d€rastdı la'fhdan haa.tanm§ lalinıal vo §tiıüy€ u],!,n olar.k oynanan h6r iate9o.id6tı Bö9€. yan F nal er ETt dyo ŞamplyoiEladtr
10,2. Özei r€§{aşmalaİ

Kulüp{e. v€ya ıUnnlal t airdan F€.t€ra§yo.ım nni il€ or96nEo €dllğl mr§abakaladtr.
i,l. K.çllrÇln.Yöİı.mbrl

K3§lhşma|a, lti ş€klld6 oynanr

l1,1. saı usulü (Li9 L}§ıJlü):

'''1, Takml,nn b€lidi bil fk§lii g€rüinc€ ı€rlip odltniş sdi ]G.şılaş.nelannm sonuna kadar oyrıat6rak ald*lafi prran Manna g(Fgde'ec€l6İü(ii'ilmğ' si§ıdnlnğ dan. Taknlann d€E6l6rüdidım;ı i"rr"o,u"n Ç çyt aoj" ,"ç,",o" a|.idrn puanlarla yapültr.Kaznan ıakma ıki (2»ıJan, ıayh€dgn ı.ııma bi (1 »un. hoı.- ı"yt"a"n ,"ı-" 
",ı,, 

6;;; ;r",
11.12

1,1.,1 3

,1114

Hüknon y6oil9j du.ımu.na galip takm brş aşrnaI 2o-o &azanm§ say t.
Eğgr bil lak,- kulal g€,oği $hada iki |aşid€n daha^az (bir kişi ilğ) ıaır§a bu tak,- ka,şılaşmay İayb€de(Kondjliğinden Yenilgi}. aud.rumda iarsl bkm ö.d€ ise s&ol ayn.n, g€nde b6 2{ olerak karşl lalmln l€h.n6l6s.ii;i] ;;;;;;;" k"-""" tğklm iıi, kaybeda

Karş,laşn5lal soournaıi p@n s[ğl6nB§l Ul§tarar69 oyun Kurallan.ıda bela.li|diği şdilde }?pü|,1

11.?.1

11.2.2

Bn btmın blr veF bİ soli maç sonrasl 6ldg ğtniş oldıJğo galiğiyet 6ayl§l asas al,na6k bir üsl tura yljı§€|mo§i sastmldI..
h.i vq" uç madıt dds sğisind€, madadan h€r h.ngl binnd€ nüima. rer? k€rx'iliği ıde. yailgi il6 t",İlğı takn, diğd r€ç.n soo@ne olüsa oEu. serlda €leni.. B§ m:ç ve Üdindğ oynarğn s€nlordo bu kuEl uı,§rlam
iki maÇı* eIeme selisindo bi.jncive/voF ikinci maç b€rabe.e bilebilil Hangila](mln tur atlayacağl iki haçıJr sonu.u ve say]an esasalmarak bo,denir Tak''lann bir binen iIs yapmlş olduİla. ka§ülaşmalada h; iki maçta kayd;c. ;n dıam,nda ön 

"şrıi*"o. 
ıo.r",iseeşld* bozulana lad, uaİaa d€EdO oynanr.

,11.2 3

112.1 Elğne 6ulÜnÜn uyguIanİnasl iğn l€§faşmala.a katılrn takhlann 4 v6ya 4'Ün (a, l6, 32 gibi) kat olmasl gd€ril ft§raşnıalala kaİlantakmla'n sayısl4 v€ya 4'Ün k.tlolmazs. bay u§ulij ıatbiİ olunü,l, Bu UsuIe dre tak'm sayism;b! syln)n üstirnds a.i]s r3klnemsalindfiÇlkamak surcüy'e bulunan €kam bay kalacak iakım §ayıslnl gösle.il ki, bu laklmlar ka§ıiaşma yapmaoan ıxno ıua geçeda., Bu surelle
bulunan 6kam ka'Şllığlsaylda iakım kura iı€ ar dıktan sonra,geıi aGlanIar bi.bine.j ka§ıaşaraı gaılpıeı bay bİımıara,ır* uoiu.* 

",o.ediien ,akam 4'ün katı oluı ömeğin ka,şılaşmala€ 13 tekım katılmış .se 1&13=3 takı, o"v.ı",. vi", ı"* iı" 
'ı "il;; 

; ";;;;;,;;
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G6fi kalan 10 tak'm il* fu' macannl oyna.lal. t(azanan 5 iakma 3 bay takm e{Isner6* 8 takm afaslnda lkın.j iur karşnaşmalaı yaplltrMüleakip dofele.de yonilonls. elffoceği iin takm| anlk hep çin İaİi...
5 veya daha 

'a'a 
sğydakj laınIann kaiılması ilo yepülacak el€o6 ıa§ aşmalannda uygulamcak bay sisleo a*ğda göslsrihişıır

Taım say§l Yukanda bey lakm sayl.l Aş3ğld5ki bay ı.kım saylsi
512
61,
'lot
93
1033
11 23
1222
13 12
14 1

150
1778
1al1
,|067

2066
l 1 ,2,5, R€gİıi k.§ aŞln€lain saı v.ya 6lrnc usult€liftl6n hangni ib yaplhcağl faaliy9üor beşlarİıadan öncğ h T€.tp Komilsl6ri.E6 l€spll v6 ila..dIlll.

l2. Y.' rd.lorll.rl rı xün.l.r
l2,1. asloöd FaaIiy6ü6.i |€Fİnrnd{ os.l(.ool ı<-ş|egİı€i6.ı s€klz (8)l€ı€o.i iiu€dınğl oyııanr.

BÜyÜklğ 1 995 re daha kı&Ük yll datmlu .po.dJla.

u22 (Ümitol) 1996 v€ daha bÜyÜk yl doğumlu spo,aral

U18 (Gendğ) 1999 ve 2ooo doğumıJ soomlar

Ul6 (Y dEa4 20ol ve 2oo2.|oğtmlo spo.ğJlal

Ul4 (Küdltld) 2003 yülıdoğumlu sDororlar

u13 (Küçüklol) 2004 yü d€umlu sporculal

U12 (Minikle4 2005 y doğUmlu soolğrıal

U11 (Miniklgr) 2006 y d€ıJmau sporğJlal

lstanuuı,lnkara ve izmr iıı*indg rahEğ €rteİlğdg h€f laıogond6 (Bi,ylklel6 UhlıIğ ı€logonld hanç) takm|ann 90ç dufumlan.E bağİ olara*.kaŞ eŞhala' A v€ AA oImsk üzsrg i|a 6yrı §süyd6 diizonlaİ Üsl s€ry€ llgl6n v€ şamp,yon-"ıann, ,t"oo otnek ıç,ın ıı sğ.bolü, Aİ Şe;y6 19 vs
şampiyonala.ml ifade .irn€k için as6 A §6mbolü ıullanll,r.

Kd..na bÜtrj. ka§lbşmab. A seviy€si olarak kabua odilir.

AA seİy6i hü$bakaıa.d. U14 ve al! ,"ş l5t69o.il€rde baiün oyurığlla, y?hEe kğİdi Fş goplannda mİ€dde 6d6bila.tğ

12.2. Xal€godk İ'6 y€. alağırcot sror.Urnn Fş b€llrt€nıİt€.lnd. d€lln y ..6s allnP ay, gün dlıİrl6 alnmaz. spğqrunj yaşnh dürolthei
h5llrüdg, d@dtnod€lt öncd( }.dşl .6a. eİ.ıarak oytİr),sğb.6ğl kal€go,i b6lkl€n|.,

'2,3, 
af 3€zorüda bl' opno', ğİbiİİnlt klp €dğı, Y.|dE v€ G.nç, G€nç va 8ı,tü glbl s5d6c6 ik| İat69ond€ oynayabtll. Ümlü6r İ3l€goĞl ujyuk|ğ
k tagoli!İ ıo uıtı(ta k hJl gdilİ, (G..t, Ünn ve Bğyü( oyrı.}€ğlir) _r@"o .

12.4 u11 ul2. U13 ve Ul4 Yaş Kal6go.1€rj.io,laI(lmlal bn a[ katego.ij€n h€i hağa kerıdikulabıjnün lis3nsıl orrJtıb;ndaj Elrl$l!ç.rle. en
farIa 4 oyu@y. yd vereblld

ooei: .'1.
Ul6Yaş Kalegonsi.dg 4 adet 14 yaş Kal€gorisi oylM§u oFalllabilİ ,i
U 14 Ya§ Kat€gonsinde 4 adel 1 3 yaş Kal69onsi owr@su oynaı{ab.lİ '
u13 Yaş Kalegonsündo 4 3d6t 12 Yaş Kat€go.isi own.lsu oynallhğiıtr
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u12 Yaş Kelegonsınde 4 adel11 Yaş Kalogo.si oylnclsu oFaıllabil'
U11 Yaş Kategonsinde ıoplam 4 adet 1o yaş veya aıllnda orlncu oynaıılabilir.

Bu segl€n 4 oylncL her maÇ fa.tll oyunclla.dan oiuşabıltr A@l b! orfuncula. lulubün bn aIı kaıelonne h$ns l or!.cus! ol6ak zofu.dad f
' 
2.5. sporcllar aynl gıin icndo sad6.s bt İalololid. oyrıayağlil.

(') s6uryndi s,o,ğlann yor aldğ li9brn6 yğ ah. BÜrtkle. Kal€gonsinde oyı].y?n b., sporğJ aynl gun idnds yaş.nın u},u. olduğülkabgonde oynayabilar.

{2) sporculal aynl gün adndo Kulüp v€ otıjl maçlrnnda y6r alsbili..
(3) lkhğ lis5Ğ ku|l'.Bn 21 yaŞ.n. do|d,n§ vq,a dah. İüçü yaştal( §6r€şın€li Ert€*l€, v6 Kadmliar süp€. !a9 spolculan, kulüp|dininmut'öaiata va'düı k€'{i iaıooo.i€.ind6*t ğı Bast.tooı ugi, erJıdb". z. üı*y" arg"".ı i; 1,*,mnın aynı 9ün d. oisa h€rhan,. b.mqnda oFayabllads..

12.6. KÜm6lğo h€r kolÜp bil latmla hÜrak odeÖi|il.

1 2 7 Yaş kai€onldinde hd kate9o.id6 ho. kuiup;

a. islanbuiilinne (İElarw o.(6i(lor) bütü. kulüpler 1ıakmla,

b. Eıİoilerde, ian. 
^nkara, 

BU.§a v€ Bal*e§r illo.inde bülun kıllüplğ 1laİmla,
c, Kzlarda, Adana, AnkaE, AnlaIya ve M€.sin iiIe.jndo U14 ve aiindaki kat€go.ilelds e fazla 2 taklmla,lJ16 ve Ul8 kat€go.jlelde en fazla 1

d. Diğ€r lllğde ir.6n ıaza ı(i (2) irk.mh l(at ağlir
Hğhangİ bk latagolid., ayn, sG,zoda bi.d€n f.za t kımh İaış{aş.nalara kaı{an kdÜıpl6, o se:on tdni
{1 ) Ku|üplğin ay!ıl l€i.gonbrd€ y6f alacak h,tı takımlan A v6 a gabı allbbclik sır. 116 ls]ml€odiroc.tl€.dlr,
(2) Kdüdo' A w B t ıımlannda oyruta.aıd.n spo.ğlr.. |tsı6sı.i mü3baıeğ öaşıamadan örıco lı T€ftp r@nn€ığin€ ı€6ıim od6cs*]ğrdir,
(3) Bt] btİı€rıdinhoy. 9ğE bir spo.ğJ ayn' 3€zorüd: kğldi jl Mğdüdijğü üaranndan düz€nl€fİ6. liglğde bağı bulunduğu kulübün bn üslka1,,olidoti taİmnda oyhay.blhe hakım! sahip ola.aıtır, tvıou e ıaıımı oyuno; 

"y",'*rion- 
c.ç a ,", e"ç a ok,r,"d,oynayağifu giu, Arıcsk sPorğiun ıulüb6 alt hırcl taim|.ı!a y". 

"ı"""o, "o. 
ıo."", Jı6İİ"ıİ.ooo"ırır, t"şı.n"o"n o,,"" ı r"nşKğntt 6]n€ bi|di,i!r* otİas. gr€aa.)

(4) Kulüpl€' h€dangl bir l€l€oond€ diizalğnğn Türky€ şampircnaüan vo kademoI€n.doki ka§ılaşmalala, kendi ilennd6 düzenı.nonkaŞıaynalada en ly' del*eyl ala. tek laımle tğnsilodllilor. Kulüplğr Tü*iyg şampiyo"rr,,l ÜJ".r"ao"*, ,"§iaşfalannda y6.alaca* lakmlannda diğel t kmlanndan sporğ, bulundu6blIirler.

st tİl..l

Yerel tig Faaliy€ll€rl, ıl T€rtip Kdnll.§i la.afhdan haz,da*.k Fodefasyon b.nndan onaylanan fksiÜ. ve staiuy. uygun ola6k oynantr,
Lig fkstjddi kurasl. iI9iıi ıal€go.id€ ot Enacai ilı m59an ğn 9€ç 15 grh içdsinde çolift v€ uygulanac€k statii{e.l. bi,jite ila. €dili.

13,3, Lig sta[isÜnd6 yapl,c.İ değişikliilol Fgdğ,syon onaym. müloakjp ila. .dilir ve o y{ n ba§kettDI sozonunda utgulanr.
13.4, Yercl ugld dö (4) ıakhdan az olamaz. İak]

*uru amadğ ha|led. b l voya .," *" ."# ,L,.ii,,##İi,;ffi:,"TiJi:;";:,#, fl?-*ii§il iiiİ: ,,JffJş"F# #,::ta&m §ay§no hja v6 UlaŞn sorununm o|doğıJ bğ/üı iIldd€ bölges€l a".aı oı.jiısr,"tlır. aoıu o,r Uygulama rapülabilm€§i ıçın Iigdüz€nIonoc€t illğ a'aslnda ortal bspil €<!iloc6İ slarİ v6 fk§lü.ün daskolbol r"o"."y""" la.l** 
"*on 

öncosi onay'anması v€ irnvenhgsl g€l€İlidil.

l3,5 Bas|etbol F€d@syonunrn tasdiki ohadan i6nip €dils lG§iaşmajar i6sdl €dilgnsz € bu illğdm F€dora§yon Yu.tid FaaIiyoldine taım

liı. T..tlp xomli.|.d

14.1 İlorde t6rrp odil€n Yd€] Ljg Faa|iyotdi çn aşğ.daki €sasla, dahiIirıde Tordp Kornt€siİ!n u.,

14 1,1 İ Tonip Komilg6ii spo.dan sofumlu şub6 Miidü,ü, Basksibol h Tomsllci§i, Jl Ha&6m Komit6i iomsilci§i ve bara;#".or*.,,,"""
bulunan spor kulüplori arasından seçll€.ek iki (2) kulüp t€mslloisindr oluşur. -- 

.' 
(. İ' " . 

* * ';-**
14,1,2, sıodan ffihJ ŞOto Müdüıii, Tğrtip kmjı.sinin tabii başiandr. Komii. üy€ıeıi aynca a-Ian-.n ,. oJi*- *r, ı. t, 

"*r.,"',seç.biIEğ. il Tğn§ld ya,dnc an Tenip Kmit€5i loplanl anrıa kaillabİinel. An;k bu.i",. 
"y 

ı,.ı,a., v.*",.
14,1,3, Tedp (o.nİelei loplanamad,ğı, pDgraml haıııama v€ tal!|kle anlEşmazhğa düşlüğü takıi.do ,"şxri.*;.; haİok.i,oder. Başkan

oy'ama|an a ç€$msğ kalamaz. olunlu Veya o]umsu rcyini kul|antr. 8aşkan ;ir açjn b; ı,üı,l. ,ygrırn.", '
1ıl ].4. T€rlip Kornal€§i tararndan at|nan taĞna. Xomlt6 Baştanl ır.anndan lü Minürunün onaylm §unulu., Aynca iom taq,iıal İalal deıle.ine

işbnn, Xaff denği spol Şub€ Mününiiğü ıaraflndan munafaza edilil.

.!3.

l3.1
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14.2. T€rlip lfumilebnnin kulüp lem§ilcJsi üyglqinjn ssçmi
14,2,1 fulüP imsilcjsi lYelğ ll Miidü.lilğüde le§dlli vo baskotboı b6nşft,. faaıjyeü* kalılan iu,üp ıffisiıc1ği arasından seç]ıi.
14.2.2. Kulüp ımsitjsi üyeİğin 96l€v süe]ği 1 yf olup yenisi seçjli@yo kada. eski komiiğ ay6Iori 96reMne d6vam €der.
14.2.3 seçimlelTenmuz _ Etlülaylan lPrjsindo yap r,
14 2,4, s€Çjmin ia'ihl ve Yon, seÇım taıihindğn en d on b6ş 9ün önce llMiidüniğü ıa.fından yapılac€k lebıı96t ,e kulüpıqe dur!ruıu..
1 4 2,5. lhn €diıa ıanhle yete.li çoğıJ.luk §ağlamadüğl t |(ti e s€ğm ği6si gon çoğunlok araiİnaks.ın lekra.lantr
14,2 6, A.,ay'lk başvuru süred vo $rnlofti ll MidünİkIon krdimdan bdinğ . ve s€çim leöligail iIg ilan €diIür,

14,2,7, SeÇjnl6'do adayohak isloy6n kişilğ ve oy v6r.c6k d€lsgeler tomsll6d€cekbn *Ulüp tarannda. yazüllv6 onayIi temsilci b€lgoshe $hipolmalai 96roklidir.

14.2.8 Her kulüp s5doce bil khiyi torn§ild ola.ak gorcüonda.oöiair. Vekalstan oy ku|lan amaz
14,2 9, iki asil, ikı Y.d€i ilve soÇimi yapühı. ToolanıılaE (6i asto iki dela ö2ü6ü2 o]atl( geIm€ya iiyenin yğirı€ y€d.k iiye davel oıunuı,
l4.2.10. Faal sporğJlal ve a.lİenaıler T6rtp Kmil€Iolind€ görcv alama2lal

14,2,11, F€der.syon KurulU Üyelen ib Komiıoleinde !ıirğüi oIanl.r *ulüp tdslIcjsiola.ak llT6.tip (ooİebnne s€çjlem.zler.
14,3, Tenip Komilelgri.ın Görev ve Yğüi|..i:

J,1, Yi iÇ€'isindo ild€ yap aclk yg.€l ba§ketbol laalayot€n tle ı|9iİ prog,eml yap.nak v€ yllık ,aalıyei prog,amınl il Minü.ünün onaylndan 9..aFedeĞsyona öildimd(.

14,3 2, Daha önc6 tay'n ediıniş küm6id yoksa ka§İaşmalara gir€cok laklmlafi ldmslsİe aylmak, küme ve lGt€gorllğjn stalülğini i.spil etmok,Karşllaflnal.nn oyiİanacağl sahahn belidomok. Müsabaka fkstü.l6ini h.62ldamak ; ibn ğtnek
14.3,3

14.3.4

14,3.5.

14.3,0.

14.3.f

l4.3.8,

Ka§ılaşmla.da çlkacak ida,i anIaşmarlklan ve ili.ana. binncj der€c€de kara.a bağlamak

PD9E- ve fksti'.ün hed,ngi bi. sobeple uygulaffiamasl yüünd6n a.lelğrrniş maç]ann gü.bnni, tehn sl..na g6re l6pi! €l,n6k
Hakern 6po.1aİnl 9ün0 gününs hc6ioy9rck cezaya yiinglik bi. hükmü ihıi€ €di}o6a sorumıulan ceza korulıJİa s6vİ sl,nek
zonayl'l s6b6pbne t€pllamayaeğl anlaşllan ka§raşmalal ign başlama gatine kada. lohinne kaE. vğmok, (Ka§ aşma başladfitansqE iehi, ka. yaInE magn hakğnire aiti) Ka§ aşmalann daaml s.6sında doğa€k anomaI ha e.de ka§llaşm.nln diğel öir$hada ffudandlnlmasl hos6urta İ Tğnsak §i Gys€n ha.ekei €d6bilil, Yar,da ı€lan ka,şılaşmaIal iin 18 Maddoy€ gÖe iş|m r€pıh..
ilHa(m Kğnnosinin bul! naddl vsya toplanamad ül hallelde ka§kşmaIann haımIsnni ıayin eirneİ.
Ka§llaŞmalann p.og.6m v6 fkslü,ü tamamlad*tan so.ra hakffi rapo,ian lIe oEranm§ t6knlk sonuç vo llgilı k!rullarca verilmiş karadaraglirc ka§lbynala,a katllan ıulüplğin ald*lan do.ocoldi lespii ve ihn 6lrno*.

lilğjn Basl.tDoı faaliyetdini ylrn.tnet. baskelbo]Un talİlmasl Vğ yayglnlaşmasl idn 9ğl6ili teşeöbüs !o çaılşnalan yap.nak,

'l. 
Xğm..b. oürİi. v. T..t
K0meden düşms ş6kli vs İi]rne dÜş€c€k takm $yBl sıalude bgli.lğnir

15.2, Kümeden düşmo v6lglf e§aslan aşağda b€lidildiği gibl olu.

15 21, Hor |igin biiimi ıd€. o lig€ail puan §lralamasl yapllr.

15 2 2 8U p@n slralamasl sonuom göİe son sl.adan iiibald h Terlıp Kom(gsi taEfndan lospil ve ilan ed €n sayta l,aklm kamo düşğ. ilkslEdan iiibaron yin€ ll Tenip xo.nil€si larafudan t€6pll ve ilan €dibn $yda takım küme çlial,
15,2,3, ll Te'lip Komitosl kaEa olmadan h€.tıangi Ur küm€da bil lig dMosi içindo iki dğh s€haya çlkmaya.ai hakmon yenik 9y an lakmlarıümdğind6n Çüanlı. Ve sn alt kümeye düşü.üIül. Büytiklel ı€l€onsinde Lig Faaliy6t6.ini; tek kümo olaEı düz€nle.ıdiği ilI€de bu

lak.mlar bi sonraİi s€zo.da bil ıI sÜrc ile ligi€.6 aİmazlal.

Ayİıca bu kllaplğ, oaaniusyonun ak§amas.ndan doğan zaE,tar ve mğ§abaka mas,aian kaE ğl ola.aı ll Ionip Kolnlt€si taranndan
belin€miş v6 h M(rdünüğü la,aflndan oMy'anmlş mlki,a.da para cozasınl ijdffiok zorundadlnar

Hgr hangi bir n€denle sporcuıarn.n oynamaklan imllna etnelsn §onuo ka§ülaşmala.a kaııIamaran kulüplor bu madds kapsamlnda
d€ğe.lsndiilmdIo. Böyüe bİ durumun m6ydana g6lm€§i halinde olüJşfurulaek dosya ll Tonip Kuru|u ta.afuıdğn;in.öl€.,6le* kaE.e
bağlanacak v€ iagili madde hükiinlği uylulamya kondacaıtf

1 5,2 4 Hüİmen ,€nak say,ha ned6i ils bU şe*ilde kiim6 düs€n lakm 9y6l]
(1) h İenip Komllesj ta6nnda. l63pit €dilon dii§*6k takm saylslndan ae kümede sonunfu sEda. yjian doğru laklrnlarda küme

(2) İ Tenip Komilgsi t]alatlndan to§plt €dilen düşocst iaklm sayEna sşi66 gdece bu laklnlar küme düşonir]

(3) il T€rlip Xo.nit6i ıa,an.ıda. t€şii €dilğn düşoc€( iakm saysl.ıdan aazIa ise bu laım|a. *i]ine düşğ. All hünedten bU gyda ı,allhl.
ylka.ya ç*anlmasl h T€rlip Kmİosinin kararMa olu..

1439
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1 5,3, Beskeıbol sap€. Ligbn ve Ba§ketml Liglğjnde yel alan tulüpl6. karş.lawaIara kaılmay€cakıa.nl sezon ön esi bildimi§ isele., bu kulüple.in
durumu Fedeasyon Yöngtim Kun U t.6n.ıdan gönişülfu ve takh.n ha.gi lı9d6 yer al@ğl hakkhde ı€ra. ve.jk.

l5,4 8asketbol süp€. Ligle.i v€ Bask€lbol Ligbn ka.§ aşmalanna l€t lp da lamamlamayan reya ıigle. d€vam €d6.ien lig|e«len çokllo. kuIüpIer
kendi illorhin yo.eI kümolorins diişe.l6. ve bll sonEki sezon k6ndi lllğinin en all kün;ğnd€; ka.;übşmaüa.a katlüabili.lol,

15 5, zorunIu h3llordo vs yetkili moroile@ G€n6I Miidü,luğe yaplbcak müEeai üzdjre faaIiy6 6n 9€9ğ olara* du,d!ruIan ask6a güdelin
İümelğj'ı<'6ıi yertğj, yeoid€n taaIiyete b.şladlklan taıdidd kijrm duşüüh6dsn ayns ıaııı ve es*l ıtımaeınoe*l faaliyonenne devam

ia. Xarılrrm.lınnf6cll|
16l lllerde oyna.3cak bütijn ıa§iaşmatann so.ldar.nh ı€scili h I6.0p Kmnesin€ aiitj,

16 2, Kulüplğin h6f ıaı69ode Yuniç Faaliy€ü€iine kal abihdği lğ. g€rek[ knt6d9r ve tiakm say§l ıospitj Basİ6!öol Fed*$onıJ laEındanyap'ltr, To§pil odilen esaslala giİe kat ma hakkini kazaMn tulüplod. F€d66s)/ona bildinhssi ve bi, tıJlüpıdo lem§il haİ*i venlmGi iiMiidünüğüno aiii., Yunig Faaliy6ftn idn F6d6rasyon taEnndan llan edilmiş son;iEiim lanhan€ kadariakm i6mibi,dim€yon ll Müdüiükıen,
lllsinin bu faallyollerde temsil haklannl kaybodonel.

r7. 8H.9.n v.yı lılm Doğlrürın Kulüplc.

l7,1, Ye'ğl Lig Faaliy€üğjn€ ıalia. v€ ba.l€§€n v6ya isim değişlilon ıulüp]ğin |üm kategonb.ds la§ülaşmalara ha.gi i§mle kalllac€kı6n G€n€l
Kurul |€lan d.hiIinde llMüdüdaiğüne biEinlİ,lkı fa,tlı kü..do y6. alan lak.mh bldoş;esi sonucunaa oıaya çıxan yenitaı.nh hangl küm€de
ygl alac€ğl bin.şmekalannln alınd|ğl Gon6lXurulk6nn doğrulıusunda yap r.

' ,z, R6mi ı€§faŞinalara ail fkstü. ilan €dildikl€n so.|E bingş€n kul(iplef ka.ş,laşm6la6 birbinni ieküye etnek suGlire w bi. taİnİ halinde
kallbm6re.. Y€ni kulğp ancaı osld külğp|€rd€n ü.jnjn adl allrı.'a, o.Un nizami kad,osu ile dUrumUnO lGbul €d€r6i İa§ aş.rıalaE gimeye re
dev?m etn6y€ m€.üUdur.

17,3. BineŞip ay'nan kuloplo'd€n G6n€l KıJrulkarany'ğ bask€ütol spol daİnl bünyo§lnd€ banndlran spor kulübü. hangi islm jıe liglorc kat a€ğınl
tkstijl ç.*imi önc6i h Mijdü.ltiğün€ blldiil. Bu ku|Üp İ T€dip Kurulu l€En i|e bulunduğu ligdo faal;yotni süldünjl.

l7.4. Bide§en kuİÜoa6.d€n erı a bi. ıanesi Basİetböl süp€r tigldi v€ya Basıet!.o] Lğl€iin de yğ ahro.sa tüo ı€.ana. F€n€€syon Yaİioiim ıfurul!

ll. K.rylaş6.1.nn En bnm..l v. Y.rlnln D.ğlr!|.|lmGi

1 8. 1 KarŞılaŞman.n €.lglenmesi v6 ka,şllaşma yodn]n d€ğiştjıi|mBi ş3rüan ve ı€hil hall.İd6 uygulanacak o§asıar aşağ,daıa gatİdi.:

'8.1,1 
8asİetbo| miis5bakalannı. boli.tja€n s€hahda i|an re loğlğ olur€n gün v6 §aatelde başlamasl şerıttr. llan 6dal€n saat6 t kmlardan
tİrinin v6yr h€. iti§nin hazr dmmsı h.li.do 15 dbkaka h€tlai. 8ı] sürc iç€.i§lııde sahada hazr bulunmayan ıakm(la4 hakkında 23,
Madd6 hüküml€.i uygulanr.

18,1,2 Bn ka§ aynğ an€k zorunlıJ sob€pbne başka bilgüno braİ.hblliı Gği blBkİmaslnda zorunlu *beplo. bulunup bırluımadlğnh ialdii
kaÇ.l6Şmanı. başlamasm bi. §aat |€lana l€dar ll Tsnip Kooiı66in€, müsabatanm b6ş|amas. 6ne§i bi. saat d€ &hil olmak (rz€.e
ka§llaşila s[asrıda is hatğİ6 aatlj. Taıım|an. anlaşmlan jle ka.ş aşmala. 9€.i blraİ mau.

l8.1,3

l8,1,5

Gen bmkian ka§llaşmala, ondm€ slraslM gore yapllıl.

Tehir odlIfiiş ka§llaşmala,da a.ı.ak ka§ eşmanln pbgramda llt ilan €dildiği t"nhls oynama hal« l ol6n spo,cular y6r alabilir.

Ka§ülaŞma.ln p.ogramda ilan odildiği te.ihl6 eallolmayan faİat lehar €dilgn ta.jhte .rİ olan bi spo.c! t6hir ka§llaşınasnda yel
alama2 ve yd almadıgl |€ti. kaşlhşmas. c€.aı maç say§,ndan dü§üül

l8,2 r€§iaşna, ıarafada. bi.inin |€sli olmaksızln gıan zorunlu s€bepl€r yiizündsn ie§ldiği lakli.do ikı saai b€*l€nir. lki saai zrfnda d._vaml
sağlanamayan ka6.1aşma, İald.ğ. yed€n vs sar c€lvelinde yazül ayni oyuncu vo hakemledo tamamlanr. Aynl hakffile lamamlanamad(l
lakdnde ka.af llHakğn Komiiosh€ aitİ. au kaş aşmalalm tanıamIanmas.nda aynı saldüda oytunmaslşart arama:,

18,3, li Tenip Kdniı€üİ, g€ret|i gğduğü hallğde karşiaşmalaa seyircisiz yaplEbiIsc€ği gibi kerıdi s€lrcjla, idar€cibn veya ow.ra]Ian ıaEİndan
aŞağdakj oIay'aE neden o]a. ann kffdi illdi dahllinde rapacalla ka§.Iaş.naIah başİa bn $Ion!.na oynaiımas.na da ıarar vorgği|n.

Böy'o bil kala. §n;

KulÜbün sporcusu, ida.ecisi, anlrs.xi.ü veya ant eniir ranlmclsl lIe kutüp yettililo.lnln ayi ayn veya birlikle haiom(le.)e si,zlü v6ya fileo
s3ldlnda bllonmalan, olayaia s6b€biyst vofinoldi ve bu miid3haağğ nedeni il6 hakornin ka§lbş..yl devam ğltilhe_İüannl bübmar?6k
oyunu titil ern.§i veya seyirdl€rin aşn ta§İlnlıklannn ve İölii i€zahü.al,n erE€ll€nffiffi€si 9€r€th6ü(ledtr. 

.
19. Trİ|ml6nn K.rr{rrma|rrd6srh.y. Çlıabll.c.İ Kadrolan

19.1 , Takımlarln ka,ş aşmalal idn sahayş çıkabileoı spo@ re kenal yön€tim pson6lind9n olıJşan kadDı.n aşağdaki gtbidil.

( 1 } He. ta&mln .s§mi ka§llaşma kadD§u bi,i kapta. olmaı Üz€rs e. 
'ara 

on iki {12) spo.crnan Cluşu.

(2) Maç sliaslnd5, lakm sE bii|g€§jnde sad6c€ anlrerii(, antr6.xrr yadlmclsl ve yedek sporcuIa. ile bJdarın dlşl.da diğ6. bn yadhc]
antrğöl, yljn€ıici, doılor, masör, fzyotffioi§l, lstalisdkc gibi özol sorumluluklan olan en fara dok@ (9) kşıy6 kadar oluşan ıakın
iiryelen.in bulunma§ha, bu müsabakala n orfanacaöl salonun fzakiŞanbnnln musal o|masl oranlnda izin vodllr,
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@Ey:[ğ|iİ
{3) sahaya gkaek yönetici, doktor, masi'r, fzyotdaplsi, isialisükçi, çevimen glbl özoI sorumluluİlal iEtıenmiş kişile. içın lI Miidüflükle.jndenallnmlş ghaya çıİ§ belg6inin spo.cu ve anlrenö. lisanslan iı; bijkle v6,jl;€d gercü{idn,

l9,2 Yuka'da ianmlanan kaŞalor han.ind€ v6ya hğ hangi bir soboplo yar§mdan mm veya haİ mahrumayeti .ezas. almlş takn mensubu takmslr.la.n.n 5 m€ir6 ratnnda bürlıJrEma:

Takm slE bölg9sl Ulosiararasl oyıJn Kurallannda ıadf€dihlş alan olup cğzalltak.m msnsuplan bu ğnns yeralan slntr çizgilerjndon itibarc.hel ydnde beŞ m6t 6lik mesafe içodsjnde bulunamazlar, B.ş meireliİ m€6.f6 fziki şada; E mijsabakanln rcsmi gor6vlilerjnin bhminlaidoğru|lusunda bdın6ni' ve ihlal hall.d6 l:rll kişi uyanh.. Ey'onıde 6El gdilma§ı halind; v&ter€ le*ra. h5linde ikinci ti. ikaa gorei( olmadandum alglli me.d|ofe rapol edali..

'9,3 
Ka§iaŞEy? İatlacak o]an ownoJ|an. lis.ns]afi ile bu oylnğrlann ad ve soyadlan, oylndaki nğmaraıan ve lisa6 numa|?|annl ihliE odenli§!€ kaçllaşmadan €n az 30 dakika önce hak€rn|€re v€.ilil

19,4, oyuna 5 kişi116 başlanll. H€fhangibi 6€boplo oyuo €§nas.nda bll oyuncus! kalan takm kendiliğind.n ysnihiş s€y{ır.
19,5, Ka§ aşmadan ön o say haksmi ,"Enndan r€§misay c€lv.line adlan yazlbn spo.ğJlann yğine başıalaij oyıatiamaz
196, Takmhrm baŞla.9da ha.Ea le.afa h0ğm edscs(lği 6 haıBi laim s.ras,nda y€r ala€klannn s6çjmhde ıakımlar a-s,nda biı anlaşDa§ağhn€mazsa ov s.habi taim (karş eşma lisı€§inde jlk adl ydnl bkm) tEkom masasmdan sahara bal(§ halande sol lz.arla kalan lakmsrasm, alacakilr.

", U]3 ve u14 {X(i{İklt') kateooribnnde ialmlar ta§ılaşmalan €n az s oyunc!, 6n aazla 12 oyunfu lı6 çıkmak ve aşağıda b€lhilon şe*ilde yoıvomef zoMldadtr,

1Periyot B€§ orlrloJ

2. P€.i)/ol 1. Perijrot oyı]5maran orlndlal ve seöesl

3 ve 4,Peliyol Daha o.ı.€ oFamam§ (!a§a) spo.ğlal vs s€lb6t
1 . vo 2, p€dyotlada orlncu doğişimi sadacs aşağdaki koşullarda yapllabiln.

(1) Doktol v€ya dokto. buluftnayan maçhda hek€.nin gödişü ilo saıaüalnğl vg maç3 de,am 6d..noy€@ğine kamai g€ü,iıen sporğJlalyğin€, (bu dıJrunİda oyv.tan ç*an spo.ğJ istg§€ lodaüsl lamamhndlkıa. son€ _a;l p€liyot idnd6 yolire gimiş olan taım a*adaş al€yor d€ğ§lircror ğ@, oyıJn€ dahil oiağıi.)

(2) oFnclnun b€ş (5) faul hakkhl dolduması halirıde.

(3) Hd p€riyodun boŞinlj d3kıkaslndan son6 olnak kaydlyla aİlr€nö.ün kanaalino görc oyuncunun yorgunlok §obğöIyla maça devamede.n€yğc€k olmasl durumunda. BU hgk hg p€.iyot için s5d6ce teİ bil oyuncu içın ve ;il k*9oç,6nlda..

Y*anda bdinı6n oyurığJ değşjkliğl gor.tsirİmi hali.ıd€ *.d,oda y, alaıİ h€.tEngi bİ oyu.ığJ oyUE gi.oöili., oy.ad{l sürcy. bak maksBn
binft, re ikİıd p€.iyoüa.n iİij.ng d6 yd akİ§ spo.ğtar Üçiİ.r' p€.itotıa oyİayama:

H6İ koşu]da broyu.c! en fazla 3 penyol sahada kalab]lİ

Ul3 Ve L]14 Kalegonbnnde 201o-2o11 sezonu iliba.jyle Fedorasytn Yönet]m Kufulu nun 2o.o9.2olo ı.nhll. 507 saylh,Kuçükler (Klz E*ek)kalegonsindekiüç (3)say Uygulamashn İaldtrılmasf konusunda aldlğl karar geçenilğ]ni ıofumakladtr

19.8. U1] ve u12 (Minlkle4 kalegonbn.de ka.§ıIaşnıalal Federasyon,erafndan bU kalegon ele özel olalak yaylnlanacak olan oyLn kuĞla,
çe.ç.ves]nde ornanaakIı.

20. oyun sğ.!ı.n

oyun ]0' al d5kikahk dört poliyot o]aıaİ oyEnacaİ, Bi iüı.İ dğ |kirüci v. Üdjnd ilo oir,dünoğ pgdyotl aEslnda lki (2) dakika ara vonbc€klr. Biinci
dowg lklnd pğiyodun sonunda baloc€k, on (10) dakilG aEdan sonE ü(,noğ w Dirdünüjij p"ıyoia,oan oı,şn ııınj j.wo oaşıayacaıtr.

21.1. U9 ve dtre (Play_olİ) 6ulü ils yap.hn baEn İ.§ aşmahrna bdab€iltk Ftlt .

lki k.§ılaşna üz6İlnd6n oynanan €l€me karşllaşnalan han ç 
_.:.: :, .

21.2, lki mrç ijEelinds.ı oynsEn domo u§Ulü ka§ılaşmalarda iki maçm son@ diıials all.ıdığ.ndan bid.cl v6ya ilüind |rlaçteEb€l6 bl!.ölhl. lkl
mafnsonuğJda@Iams*odabe€bGitlİolmasldunmunda@a'nadew€{İ(ği)oy'ta.l

"" :rT,ğ* ffjyfuT*r" 
ıa§üşİn5len,xla 8as]rctboü ott]o KuEllanE ur€ln olaraı b€şğ dakiİal&-uatna d6vr6l6rl t6sin sooüJç

zı. t{.tlc.l.dn llan. l.

|,'
uluslararasl loEllaE uygun o|ank som ğ€n la§ aşİalaan l€knIk sonuda. hak€.n .apo.1.n aıe kesin|iı( İa:antr. Hüımen yğİjlmiş wya y€nmb
saydmal gğektirco ka§iaşmalarm sonudan halgn Epo.ian v€ g€r€liM bu İonüda yap aclk aEşıımaya dayeıl oiaraı, jı T€rljo Kmiı€§i
la.afl.ıdan ta§dii edili. v6 il5n olulı l.
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TÜRKıY€
BAsK€TBoL
FEo€RAsYo u

23. Hükme. Y.naı s.ylrn6

Hokmen y€nil sayrmayl geddiron hallo. şunla.dtr;

Vaktlnd6 vo ulıJ§lararasl oyu. ıırfallannda öngönilon karşllaşma klyareıi al€ orln sahaslM çlkmaffik v6ya 5 kaşiden au oyon.u ile çıkmak(Vakiindğ doylmind€ 
'5daklkahk 

beklğno vadr. )

Ka'Ş aŞm3nn sonuo (zğinds önceda anlaş.na rapaEk oynandğlm kami g€Mlmiş o|mak (Bu takürde her ifu ıa*m hükrn€n y6nik $y,lr
Vg }/on€üdl€i ile spo@lan cez Kunluİ3 §€vİ e<'ift. )

Hğlİangi bir taklmln loh v6 al€yhine nolicĞ !€.€c€t şekild€ İa,şllaşmayl lanamlamadan sahadan ç€kilm€« v.ya bilerek yonlIgiy6 nod€n
oIacak Ş6ki|dğ da@nmaİ. (h T€dp Komilssl k5naat gğtdldlğl laİlrde saEdan çskilon ıakmın ıda;|ği, ant6m.lsri !€ buna s6bep ohnownoİan ayrEa cea Kuruluna s€vk 6dalİ.)

Lisans]annl hakme iöraz 6tneyerı i.kım. h5k6,rıl€f t raf,.ıdan oyiandmaz. BU sebĞp|6 hal(ğ. tarahdan maq oynatiridıayan taın

gaş&asna alt aisarEla v6ya sahle lisansla oyuncu oynatrnak,

Ka'ŞüŞm sra§lnda spo'c!, İla.od, anü6nör, ant o.xi. ya.dlmc.s. ve takm y6&iail€.inin ayn ayıl Eya toplu olaEk hakem(lel). sijElu wyafilen saldrda bıJlunma|en halindo haİemin ka§ afllay ğr v6ya h€r ikilakım aloyhine taliI6tnğ§i,

Li9n§ müjay€nei.doo so.|Ğ hak€min oyıJndiafl tanmamasından yara.la.aE* oylncu d€ğişıinnok (Bu.a t6v6ssal €d€n ida..cj, an|ffiö.
ve sporcu aynca cQa KıJfuluna s€vl( edi|in€r,)

Resmi l€ŞllaŞma kadmlannda bu yö.ı€q6ni. llgııi m5dd€lo,in<l6 bolidl€n saydan hzla yabancı owncu buaundu.mak veya konu ile algili
b€iarlila husucaE uynarnaİ.

ceaİ ownğ oyrıatnak, .szall bi. oyuncürya vsya aolraiilo antsrÜlÜt yapı,,mak. cezah ğ. takm m€nsubOnırn trkm sıra !irl96si.in 5
metre i{ind6 bllunmaslm irn vonİek.

Yön€.g€nln 7. Maddosınd5 ö€llftil€n hütümbn yo.ine g€ıim6m6i \r9 bu rnadd€do belirtila şarla.a haaz olmayen §porğJıa. oynat nak,

Küq]tle. Ve Mln*le. (U14 U13, u12 ve U11l kat€onlen ıçjn b€li.la* kadro yap ai vo ğhara ç*6n sporajann oymmasna ilişıan
bdirlenmiş ıoşt llaĞ nay.l €lrn€i!€t

23.6.

237

23,1o

23.,1,1

2312, Ertelenen 
'€§llaşm|arda 

ortolffi€ laihand€ oynama hal«l bllunmayan sporculan oFatmak,

23,13. YaŞl bulunduğu kai€olidg oynamaya mÜ$il olmayan (büyüİ olan) oylncıl oynaimaı, 12. madd€dekiyaş kalogonbi idn ö€lidll.n koşullad

23,14. 19, Madd€d€ii şarüaE 0rrnam5k

23.15 seyidbnn sözlü ve fili halokol v€ya eyiemlo.l sonu.!, maçn devam elli.i|me§in6 imkan kalmamasl halind6, buna bEna.dan ba.jnin veya
he. ikisanin soYidsinin s€b6p o|dıJğuna, ka§iaşmanın bas hakeminin raporuna 90.6 o takmn veya hgr iki taımın hükm6n yenik
say maslM ll Tğtjp Kmilosl ıaran.ıdan ka6. v€nli..

23,16 29. madd€doİi ş..üara ıryrnam3k

2a 
' 
, Bi basketbol oyvnu EMsnda spo.oJ, takh m€nsuplannln vo haksmlğin aşağda tanf edilen İlyaf6tl6do bulunmaIan zorunknu.

24 2 spo@|ann foimalan aşağldaki ş€ti|de o|acakllr,

24.2 1 Formalann 96n€I tasanmı vo nuEEland/ ması Ulıjsla.a,asl oyun KuElaann<'a belinila koşullara uygıJn ob€kt.,
24.2,2, lsınma p.nyodunda ve yd6k oyvnQlal y€d6k sG§lnda loma üzeine eşofrnan v6lveya lişört gibi kıyaf€t giyobihof.

24.2.3. Bühjn oyunğJlann foma v6 k.yafgüği arfl 6k, tip ve d6r o]maı rcrundadİ,

24.2,4, Takırnlal f(ma ntnaĞsl oaar.ı dusaaErasl oyun kuElhnnda öog,ö.ül€n Ğkamla. kulla.ağklr. Aynl tia*thda y€r alan oy!@lardan bİ
v€ya bn 16çı aynl nunaEh fo.may giyem6ro,.

24.2,5, orlncu klyaisüefine re{lam allnmasna lzln 6 miş li9l6.d6, rsklamlala all tı]rallal ilo k,yaiet tagnhha lllşkjn es.sla. aaske|bol
Fede.asyo.u tarallndan b.Iirtenir. Takımlar toİna, oşohan v6 6nma stırllğinde alkoılü içıima.İaIannl, siga.a ve ilaç marİalann l re*lam
olaEk t şıyamarar. RelGm yagğrıda Ulusla6Esl olimrlyal Kmiısrfni. (loc) lisl€§i g€ç€rlida.

24 3 Hak€rnler, Ha*6.n Talimatnda b€li.lil€n küyal€tbn6 &a.şülaşna|a.| yönğtnet zon ndadtr

24.4. Rgsmi maç p.og.amlnda ismi llk yazian taklln (A Takm0,ç* rcnk ioma, iklnci yazllan taklm (B Takffid ü.]loyu rcnİ iodia giymek
zorundaddar. H6. iki lakm a,al6nnda anlaşafak bunun l€Gi rcnk tonu,ıdaki formalan giy€öiliner.

2r. R.sl GöĞvllb.

25.1. Basİsltto] Xa§ılaşnalannda gör6v )apacak l€smi96reüil€ri kalş aşma hakornlği, mağ g&oüiI€n, ıe*n t ko.nlsğ, sah3ıo;on. hara
d€ğ€dendnğl6n vo gozl€6cil6dil.

25.2. Ka§ aşmalann yönetimine ait uy!ülamc:k h.ko mokaniğiv6 hakomlikle iIgili o§as]ar Me.İez Hakem Kurulu taıatjııaınenı
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Hakffilğ, görevğini yapma ko sunda Ulusla.arasl oyun ı(urallan ve bU konda yaylnlanmış talimal hükühl.nno böd e., HaİğnIenn
ka.şılaşnalann leknik $nudan hakkldaki o€yian kali ve k6sindr.

Her hangibi. seb€ple 96lmsyen ffiç hakoma yo.ine, hakem yönstndiği uyannca diğelbilli$nsh hakffi tayin€dilir. BU konudakison ke.al ll
Hak€m Komiı€§i, o esn da lHK Üyesi yoısa, ka§ aşmanln İ6knik Komis6.i o da yoksa saha Komisği larenndan venlİ ve ssçllen hakm

He1.6mi kaŞıaşm iÇn $yl. gat v€ 2!ı s.nlye op€Ğtönj olmak üğe üç (3) nag g6rcüisi layjn €dilm€t zofundadtr. Goro*li !6.ülm6i
halindo $yl go.eüisi yardmclsl oı6Ek bil mas.96.eüisa daha iayjn ediIobilir.

Hel ka§İaŞma iÇjn. ıa.şiaynanın h6. ünü o.gEnizasronu, deneüml, ftsa hakembnnin doğru çal§maIaİnln sağlanmasl ve iliia:
durumunda önnc] d6r€.6d€ müdahil olma§ı lle 9ü9! yapan ha*omlsin d6wan§ Ve fom dunfrlann Iespiü idn gerckli gödlsn hallerd€
ka6{aşm5lara Teknlk Kmiso. tayin ediın.

Ka§ aŞmabın hakaIsri. nıag 9ö.6ülIod v. g€.ekli eĞ.ülmEij halinde ı€ınlk komigi. haığh değerlerıdi.icjlği ve q6/ffidI€. il Hakffi
Komn6i.c€ atant. Y6rcl u9 Faaliy€ü€nndo y€. alan tailmla.ln a.alannda yapacakiafl özsI karşllaşmalata hak tayinl€.i ll H6kem
Ko,nitosi v.ya yetİili kidığl iıJfullar tar.flndan yaplltr.

KarŞııaŞmalada görcVondinl6cok saha ko.nasonği ii Tmsak]Ion b6n.dan lgspit ve tu yün odın, Faal hakoml6. ve masa gö.güibn ile aynl
sezonda tğloik kmiser ohra* gğov yapan kişllor saha kmisği olaEk görsv alamazlar

Halcml€. yo.ıoiiklği ka§ılaşmahnn Eporlannl ta§llayna ıanhind€n iübar€n .n 9eç 24 saal idrde ll Temsild§i veya ll Hakofr Kurulu
sekdoniğin€ i|glm6İ zorundadıl.

Bakemlo.is llgilı bÜt]n konıJl6lda Bask€tbol Hakğn Yönerq6§l o§aslr.

öooııı
Lig sonunda ve.jl@* hİİaraüar il Tdlip l(ğnn6§i laraf.ndan t6spil ediIir v€ hak €diş srasna grj,o !€rili..

Kupa vo madalya iöronlorinğ ç*mayan va v6.il€n ödül veya plaıeti prctesto 6doİok .et eda kişl vsya kurumıal c€ıa Kuruauna s€vt €dilirler.

kaşiaş@Iada takmlal ıa§ı lakm hakkhda idan veya own kuEllannln uygulamasl konGunda itj..zda bulunabilı.ler.

HarlÜdü ilrazn ilgilikuruIlar lrEından inc6l6m€ye almmasliljn lti/az b€dola ola.ak 250 Tüfi L 6s meblağln kaaıIaşmada göEüilgmsilcjye
yalıalmasl lIg yaplltr. Bu b€dol yat.nlmadan yapılacak iürazlal kabul €di|mez v6 ancolemeye aınmaz,

Ka.ŞlbŞ.nab.la alglli olaraı idari veya oyun kfallarmın u!.gllamasl k@ufunda lü@ edilmmosi veya yapülan iüıazln 6d ytjnürldğn gePni
ÖUlunmamasl halande mÜsabakan'n rl€ticosi İ€sni€§il. Bu du^mun son6da. te§pjt €dilmosi haInx,e olayda kusunu ga.O|ml€. c€za
Kurullanna s€v( 6dilirl€r.

ka.şllaşmala.la ilgilioıaEk idarj veya oyun kurailannh oygulamasl konusunda ltiraz edilmemosl ll Tenip xomilesi doğrudan m(idanabsine
engel d6ğildi..

ldan konu]ada yapllacak iürarar:

. lü6ral ka.ŞıbŞlİ n.n başlamaslndan önco otln ydi üde karsl ıa6f anlrenöl, yöneli.j wya iekm kaptinl Enünd€ nazams.rlğl iddia olunan
hu§usun aÇiianmast surcli alot6klm laplanl.1d6roci v6ya ant eİör taEfndan yazilolaEk hai6m€ yapllır. Aynca lliraz yapan laİm İapljanl
sayl coıvsllııdoti iti@ hanasinl lnEalar.

25.3.

25.1,

25.0.

25,7.

25.a.

25.g,

0.

ü.
23,1.

26.2.

tı.
27.1.

27.2.

273

2T4

27.5.

27.5.1

27.5.2. Kaş aşrna ğaşladıktan sona aşağüda bdanil6n oyunajaG ilgili iür3jal hancindeki diğğ konu|ada iii@ yap amaz, Yapılsa d. g€çsrli

( 1) oyunaja,la llgl|i aşağdi bdinibn husıJs]ad€ ka.şülaşma sonuna kadar lıiraz 6dilebili..

a. sporğfun cezaİ ödırİİİasl,

b. K6rıdin€ ait olmayan bir lisansl ku|lanmasl, ıunandğl lisansln usu|üE uylun olmamasl v.ra 9ht9 olma§, kıllan an lisans üzo,indg
tah,ilat yapıhasl,

c, Bu lonergede belinibn t€ş kate9ğil6nm uygun olmay?n ownd ot ıaillmasl

d Bu yonğgeye b6lii€miş ıaİm kadrc Fpia.m uwlmamasl

e, au yğn6§6nin 29. Maddesinde beli.lil€n hıJsuslaĞ uyuİmamasü

(2) U]4, u]3 L-]12 ve U1l (Kaçükler Ve Mniileo kaiegonlernde takım kad.olannda yer aıan sporc,ıiırn i.maolnn oynaılhamasl
durumunda. karşllaşma sounda haksm.aporu i.rlanaE kadar iliraz €dil€bilir.

27,5.3. U§ua&le ı4€un ohrak bıJ sur6Üe ).apian itiraza. bi,ini d6r€..de Tğtjp Komildğirı.€ inc€lenlp loE6 baalan|.. K!ıüplsr il Tğtp
Kornitsl€rinin kararlanna, ka6nn kdıdiIğin6 lobllğ edildiği gğnd6n alibaH 7 9ün içinde, || Mibü,Iüklen iaralndan oıJşfuru|an yotk,ll iıEz
kurullafi (İl lda€ Kufulu !€ya yolkili bonzsd l0rullal) n6zdlnd6 iliraz edebilir. Hsr iki hoyğtin ve.diklen kargrda ayrltlk ohazsa ll te.lip
Komitesinln v6.diği bElkGlnlsşt!e sonuç saylhl. Ka€dada ayİtrilk bulunduğlnda k€yfryol Baskeıbol Fede6slıofuE hcolono.€k nlhai
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@Ey?tŞffiE
27 5 4, Bü maddede belidilen hususlada ilgiIiolarak yapian iliEzlaın sabii ohas l halinde 28. Madd6 hükiimled latbik ollnur Ayİca yapllan haroketAmaldrspo/ oaIlan ceza Yönelrneliğj ileilgili hususlaİ kapslyoİsa, ilgill kişiler Jl cea Ku.lluna sevİ edülİ

Uluslararasl otln ku6ılanna ar{trıll( ha|l6.inde ilirazlar

Bi' ıa§lbŞma sEslnda, taımla.ian bin haım ka.ana.l, kuraı halasl yada hğhangi bi. olay nedsirle olumsuz ettilendiğioe inanlyorsaaşağdaki işlğnbn yalnaId|.

a, Y?nŞmaY€ llraz ede. taklmm kaplanı. maçın *nunda de.hal başhakeme maçn sonucuna iliraz ettğini biıdtrocek ve sayı @tvo1nde "iti6zdü]rumunda kaptanh imzasf ya.zan klsml idalaya€kıf.
b, ltiEzm geÇ6nilk kazanabiame§i lçlin kuIüp t€.nsildsjnan maç.n bilimindon ilibarcn lmı (2o)dakilQ içind6 tıJ lü.azl yazıIl o]a.aıdogrulamall v€ İ6İniİ Komiser v6ya saha Ko.İiselin6 ilirau b€delini, 25o Tü,t r,,as,, otaia* oaame,ar. Bu 20 daıika içjndeyapllacak aÇ*lama ay'mtll. oamasl g€.6tll değildi.. sad*€'r kuiütij. "x vera Y ıakımlan a6.ndak maç.n sonu@na lt6z etm€*l6d,,

,?z masl y€bnidir,

c, iü'az €den İulÜbnn ı€rnsil.isii maçn biümindon sonE bİ (1) s3aı içinde T€knik Kmise. voya saha Komis6nn6 detaylı iıiraz metni.,

ltirazh kabulÜ dı]rumunda deFbzito lad6 €dIIlf 6ksidufumda oğllr katdodi|i..

Video kaytan, flh, 
'otoğEf 

yada diğ€r göBal elektDnjk, dünal vb, ayglüa, bil oylnun son!c!n! beli.lemeİ ya da d6ğişli.rnek amacly'akullanılamaz. söz konusu .ygdal orln §ona €inihs §onia dGap|in ;bn ile iıgii so.unalla. s€ptanıak amağyıa kuııa.lbbiIn.

U|lslalğEsl oİJo K!€lIan re ilgili yoMlan ı€psamm<ta Tstnik T€çhi:ailn haİeftlğ tarallndan kullanllma§lna yğ.€lak €ğasla. bu madd6kapsam.nda doğono.ıdirilmğz.

uIuslaE6sl oyun Ku€lla. konusunda yap an letnik iıirazla.. birinc] dd.cade h Haksm K!rulu la.aflndan in@l.nil. lü.a konusu olaynUlush6Esl OYun Kulall€nna altın bınu.mas. hallnde, ilk inc€lmoyı yapan lQrumun ka6. il€ bi.likle dosya M6rteı Hakem Kuruaunas3!* €dili. Konu hakirıda gğekli ince|aol6. M€.İ€? Hakğİ KWlu ıaErrüdan yap.ltr,

Ul6laErasl oyun xırfallan İoncurıda b€|arlil6 lusı§|a.ta iloili ola6k yap a. aiiE a.n $bi! olmas] halinde oıi talireı hüünbi raürİ
oIunur. Ayrlca yapfa. iüEzh geçğli o]masl dun nunda algili kişilor hakıında osiplin Talifİall hükamleli urg;bnr.

27.6.2.

27 6.3.

216 4

216 5

2ı,

2a.1 lal|.atlara ayttrı harckette bıJlunan spolo, yön.tjci ve anirenö.l€re Amalör spor oallan c€za Yön€lmeİği hukİml.n

28,2 R6§mi bİ ka§ıayna 6.a6lnda oyüdan ç'kanlan s9o.al ile saha dş odllon anE€nöl, anirorıö yad.mc6l € }on6üd hak€rıın bu kar.nıtanson'a salon dahili.üo s.hayl g6rffeygı bt btil96y€ giün€İ wya l€fdhin€ bağı da.aı s€lon dış; gkmak arurıdadl., Bu karara uyuknamaslha'ind€ haığn lG.ŞülaŞmay duE uErai 9er6*Ii ıryany yapal, Buna ağmon iıgili kaşi veya kh;bdn ka.a.a uynamaİıa lsra, elrnelği haıinde
oyun ıa,şllaşmnn başhak€mi ta..nndan t ıil odlli( nahai kaİan h T€rtp KurulU wnl.

28,3, olskal'ltyo odilen spolcu| 5nt €nör, antr€nöl yadmcısl, yön€ücJ veya hğha.gi bi. takİm üyo§i bl. son.aki *a§,laşmad6 olomalik ola,ak 9öl6v

(1) Ön"d€n ilan edilon l€§ aş.na p.og.am,na gö.€ b' so.,raka maç h€. hangi bir ndenle i6hn €dilmiş ıse ö! kişi ıohn odiaon ra§.laynada
yer dm haİtlnl İayt€dor v€ €ğ€r İ€fttilr.o bil csza v€r mm§so i€hil edila maçlan s6nr.ki mada yor alabjlir.

(2) Eğ€l bu İiŞi cea v6m6l€ yeltili kurul laranndan bid€n faza ia§iaşmadan merı c.zası alm§ ise ıeni. ediısn ka§ııaşmada ceEsnı
tamamlayacağ. macadan sayül. BU lişi l6hlr €dllen ruçın oynanacao ianh no ohJGa o|sOn bıJ ka§İaşmada y6r aIam6z.

(3) lİi ıeİnik v€ya ikl spo.fne.lik dlşl fall alm.sl nedeniyle ku.allal 9e.6ği diskaİl5ye olan sporculal kendibnne aynca b @za ve.ilmffiişse
b. sonraki karşlla§mada ye. a|abi|iner

14) A.lroorler kural]al oereğ -3a' '2c'veya "lc}2B" ie gha d,sına çlkanmlşsa Ve kendienne 3ync3 ceza Venlmmlsse br sonGk
karşl asm.da görev yapabrilne.

28,4, r€§ülaŞma hakornbn oyıJrıdan çlkardlklaİ sporcllar ile saha dlşı €ıikl6a antrenör ve yön.lic]Ign Eponaında b6lirim6* w oyunculannIisanslannl da b0 Epola llişiimok slreliy€ maçın ons§l günü Baskğlbol ll T€msikJsine bi|dınn6k zorundadtr. Bask6toı h Tom;ibilği bu
durumda habeldal oıduğu ta.lhtgn lllbalon sn 96ç a€ §aal ıçinde oyıJncu vo yönelidlenn durumunu habeldar ohalan maıgdl ile |ldili
ruIÜpld€ bildrmeye m..Öududa 

_'"
28 5 c€za KUrulU laranndan c.za vğilin§ v€rvoya yuıandaki hükünlğ l€p§amfx,]a obmaükrt6n *-,, o;i,*oş"ç oıan ıoŞ, cezaı

bllunduİlrn sü.o iPrl!İnd€ taımlano yer aldü. lğsml müs5bal(alaiüa| 1 r.

a. Prclokol lribünğ d6 dahl| olmak aEğrğ ğaslGlibol İ.nysdsri.xlen Eya kulüp id,üd€ki siatıilğind€n İaz ll;lş§ğnosl9ö ıİakkl, davoliyğ
voya ,k.ediiasyoo al6 üğ6l§iz v€ iiu€l gi.iş hal«l vdiımiş (basln iriöiirığj d6 dahiD öz€l y.rlaroen maı ucyemsıe.. 

-

b. KUlüp iondeki görcvl€ nadgnay'ğ k€ndll6lio€ tannmlş bulunan haklar ç€İçğvesinde, salonlada spoldJ've yolkilj ıiım mensuplannh
glrcbileceği soyunma odalanna ve kondoi.nna glliş ve ai.elgi.iş kap annl kullanrüa gibi öz€I haklad3n ya.ailammala.,
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c h lvüdüiüğü la,anndan düzenlenen, bas.n toplanlllan da dahilolmak Üzere. hğı ıünü bplant, açlkolurum v€ya pan€llere kalllamazlal,

ceanln Utgulandğl süreçte, bU hü|dmlore atifl davranlşlada bulunan kişilğ ikinci kez cez Kuruluna sovk edilnğ ve almıŞ olduklan

cezalar. ilk ihlal ha|inde bir katıE kada., bnde f4ıa ihlal halind€ is€ üç kat.na kadal arltlnlmat surety'e yeniden cezalandrll'.la',

BöLüİ -

çEşlİL|Hüxü LER

2!. Yıbrnd Uyruklu owncu sayll

Y€.6l Liglol Faaliyelglindo (Küme ve Kal€golilerde), yaba.ı.l uyuklu spo,ğlal yff alamazla,,

( 1) Kulüplğ U 18 Ve a lü yaş kaıegonle.nde Az€.baycan, KlryEisljan, ÖÖekistan, TÜi<mgnlsİan, Kazalistan. Tacikislan. Mak€ionya, Kosova !€

Bosna-Hef§€{ cünhudyotğinden bt ( 1 ) spo.clya yd v€r€öiling,

8i. kulübün hakian yğrarlanabil,ngsl için bu cumhuliyeiled6n goloc€k spolcunun:

a'Yaşlnmoynad4lİatogonyeUygu.olm6sl,(Yaşkayd.n'nb!clmhuriyeilddebulunanTürkBiiyükelEliğin@onay'anmşolmasl
g€.eklidil, sporğrnun tuş kaydında h6ftarı9i bir tashih l€§pit €di|dıği taılide spo.cı], anlrerÖ. v. idar*i ll c,e Kuru|um *Ü odjlİ

Anl,enörijn|isansliplaledililvsbl,§pğonunye.aldü'taımhakelrnişdahiol$F€d@syo.ıFaalit€tğin€a|lnmaz.)

b. Tükasllİ o]ması,

c,Türkvatandaşıoi{;inbaşWrud5buluİm§olması9.6tlldil'İütVatandaşİğlignbaşwrudabl,llnulanbiroyuncu€ğ$bl.iakvİnylİ
si]6i §onunda TÜ* VaEndaşlü hakklna elde €dorı6z a§e bu owno, bü, i..ihtğn ilibaren TÜ.k Vatandaşl olana kada. bu hakian

yarananamaz.

d'Azsrbayen'Krgdstin'ö6€İisbn'Tü.im6istan.r@ıistan'Tacikisl,n,Maİ€donya'K@vavğaosm.HeG6*cumhı,nyotğjndeo
geleceİ spora, ağğ ütk€mize galm€don ö@ g€ldaği ülk€rıin h€. hangi bil kai6golisİnde m'lli likmlannda y€f almş vğ FIBA kay lanM

g€gniş iso bu hektan ,€,ananamaz.

€. İakımlann büyükld kategodsindokl rğsml ka§ aşma kadrcl6nnda hi9 bll şanta Azğbayc.n Kfgzlstan, öz!€kbtan, Tü*menistan,

Kazakisirn, Tacikistan, Mak€dony., Ko§ova re 8osna-H6B6* cumhudyeftnndan gelmaş ikidd fazla spo.@ bulunamaz.

(2)Ajlgviseb€9leld6ndolaylülkğnizdo96!,dolarakikamolod€hyaşlUl8Vealılyaşt6tegonbrind€oyrramayaaitspo.olarFdffiyon
Yöretm Kurulu iaranyta Yerel lig Faaliy€ü€nndo yğ a|ablli.l€r

Bir spolcunun bu haıbn ),arananabimBsl için:

a'Yaşmnoynad.ğ.kal€gont€uygunothasl'(Yaşk6rdınlnTü.I(BÜyükoldliğlncsonaylanmışolmasl!€lğklidİ,spolcununyaşkaydmda
h;anga bil lrshlh l€spi1 €dl|diğa laktR|6 spoldl, antıon6 !o idarc.i h c6za Kuruluna §€ü €dilİ. Ant.€rörün lisans. ipt l edilir ve bu

spo.ofun yğ aIdlğı lakm hak sünaş dahi olsa F€d€ra$on Faaliye!€nne aİnmaz )

b. Ai|e bi.ey'oiin ofurna vg ailedon gn az bt kiinin ç.l.şıİla lınlnin bllLnm3§l,

c, Ülk€mi2d6 b], €ğilim ıl,ulurıda kayü oIrnası g€reklıdir,

Bu durumda olan soo.cularm ailgbn ,lkaİldaki şartaı b,l9ol6yen dos),a llo bi,likte doğMan Yönolim Kuru|una başvuruia,, oosya

F.deasyonun ll9lll kurullan laratndan incğlonil E garetl' 9örüh6si halindo €i b,l96tğ islsnebilir,

Yap an im6|6rne soru a Yö.lolih KurulU başwru sahibinin talebini kabul vğy, ,€ddedebilir,

30. T.|.vlr)on Yayn|.. v. olğ.. Hulu.lır

Ydd u9 Faaliyeüsnno kalllan kulupl€in ka§ aşrnalannln T6lsüryond6n, bantıan voya ğnh oIa.ak yaylnlanm.sına ili§İin *onıIa'da TBF Yayln

Ta|lmat hÜkÜmlon geç€nldll.

3i . Tumuv. v. KOp. x.Ç .şnalannd. t|n v. Dlğ.. Hu.u,l,r:

31,1, hldde vera l|I€r aEsında Fpıbcak o26l tumuva, kupa kaşılaş.İıalarl rera kı]rumlar tar.nndan din€dss her funü bası6tboI akiivit€,i

8ası6iboi F€desyonunr izti ve omy. il€ o.ganize 6dilir. lzin baştlrrulannn m a: 15 9ün oncoden Fp m § olmsl g€re{adn

31,2,BufaaliyetefFsd6rasyonıa.afndanboltdğİmlşp6§d6ldahiindellTeo!,los.ninkont'olvedğıolimindoyapıIr,

31.3,Butaaliyetlede9öl6valacakrc§mi9Öl6üilerlnatanmaslv.göGvlllsrcyapülaeködemelerMo.k.zHak€mKdnilosi(MHK)laEİndan
b6linen;iş p.6nsipl€l dahllinde yaplhl.

31 ,iı, F.deEsyonun i2na V. Ulgısi oİnadan di46nbnm§ f.6liy€üs,s hakğn vs diğer r€smi g6rcü' atarıasl yaplla6aa ;

32. llll X.rylrşm.|..w ullll sportıı|.r

32.1. Yabancllada yapllacai lsmsili !€ya lllsla,arasl malli ka§iaş.nalal içrn seglmiş olan spora]lam iorrİİ nn |(onhma6ı E b! ka§naşmalaE

Milli Taklmiarlm Eın 6n ıİ şekilds hazdanmasl amacıyla Mllllmaç.lann sonuna kadal Basketbol F.aliyetğino Fadg,asyonca ara v€,il€bilir,
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FED€RASYONU

32.2. Dav6i 6dilm6ine Eğm6 MilliMa9la. i|€ bU maç]6na ibiliçrhşm6 prcgramna katlmay6n ltr'v€ya kamph ç€hşma düz€nini bozacak disiplinsiz
davEn§la.da bulunan sporcllar, ns:6r€ü€.inin uygun göülnğn€§i halind€, oisiplin Kuruluna sevk 6di|inğ vs kondile.ine bir @a V6nl6.6
kadal raaIiyotere katllmasha ann vdilmaz.

32.3. MilllTaklmlab aynlkalego,id6 6na2 ikispo.@ vffi taklmlann lig ka§llaşmalan Fed@syon vo llTğnip Kurullan la.atlndan ert€I€nn.

$, ll K.m.lrn v. Kamalr.&Y.rAlİn sporcql..

Mi[itakm seqİielei i4n fedslasyon taBnndan dfuğnlenecek ll Xamala. İadrolanna s€lilmiş olan spolcı]la. bu kap$mdaİi faaliyedde katlmak
zodndadlr, Davet edilm€§ine 6ğmgn bu madaiğ ilgili çal§ma plalamınğ İat.|mayan spo.ğJlan, ma26Gt6nİl. uygun 9ür.ülmffi6i haıind6,

oisipla. Kufuluna seü editnğ vo İondil..ino bir ..:a verilğİ€ ıadar Yg.ol Lig Fgaliy.ü€nno katllma§.a inn wnh32.

34. U|u.|.nn.| rnrşl.ro.|..i|. uw|m.i G.r.İli Huru.la.

34 1 Y€rel Lig kulüpleii F€dorasyonda. in. ahaı şadly'a her t1.1ü t?öancı l6mas rapabil.nd. UluslaEEsl ka,şll6şmala. yapmak üzore y!.ı dlşlna
qkan kulüplei öd vğ adoüe.imiz€ !ygu. olarak. spo. disaplini iç6iisinda Tü BasketDol!' n! a iyi ş€tild6 i6n3al etn€t ile yükümlüdü.ld.

34.2. Kulüpld bu tffiaslan esnasında Milll vğ diğ6r kulüp taklmlanmE açlslndan hydah ola.ağlnl doğ6.1€nda.dikl6.i konuIada Epor vemok ve
tdin otiiklen taklird€ bu konudakikasğtvg diğel dokümanlan ilglIi kuruluşla.s sunmak zorundadlna..

34.3. Ulu§la€rasl ıa§İaşmalar yap.nak ü2o6 ülkmize davel edil6n yaband taklm|an. İonald6m6, Yuilçlı]laşm, antrgnman ve maç programlan

ko.usunda, dalgıitapa. kulüp tadfhdan hd tijnü Gdbi. almmış ola€k vo mi$fil lakımlar Tüi( konuksgvsiiğino Uygun olaEk ağlnana€ktlr.
Bu kulüpbnn yabancllar ile yapaekla( ka§lıaşmalaE ail h6k v6 vejb6l.. daveü yapan kulübsaitir.

6öLüI -v
SOİÜ XÜKÜİLER

35, YĞn.rg.d. Y€r Amay.n HO.u.|ır

au yön€E€do y€. almayan hefi6ngi bir hBus ve ka§lllğl belinilmoyon c€zaa yapllllmlar hakklnda ka6, alma v6 yorumlama yetİisi Baskstbol

3a, Yö.ürlük

BU yo.elge Genellvldnnuğü. inier.eı stes.de yayımla.dlğ ta.hle yurunuğe g,el

37, Yğ.ünüİt n X.ld|ma

29/1,2O]6la.h.de GenelMi]duıuğUn demel s les nde yay mlana6k yufunuğe gfen Ye.elL 9 er Yanşma Yonelges y!runuklen ka d l lml§ı'l

3t- Yüriilrn.

Bu yön€rg€ hükümlenni Tü*iye B€sk6ltbl F€dğasyonu Başkanl yürülül.
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