TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU
2016-2017 SEZONU LİGLER STATÜSÜ
1- 2016-2017 sutopu sezonu 15 Eylül 2016 tarihinde başlar, 14 Eylül 2017 tarihinde
sona erer.
2- Yaş grupları aşağıda belirtilen kategorilere göre oynatılacaktır. 2016-2017 sezonu
itibariyle yaş grupları Erkeklerde Büyük, (U19), (U17), (U15), (U14) Bayanlarda ise
Büyükler, U19 ve U17 ligi olarak organize edilecektir. Ayrıca Erkeklerde Minikler ve
altyapı turnuvaları düzenlenecektir. Turnuva formatında oynanacak olan alt yaş
grupları müsabakaları özel kurallara göre yapılacak olup, turnuva talimatı önceden
duyurulacaktır.
3- Kulüpler federasyonun izni olmadan yurtiçinde ya da yurtdışında hiçbir özel
veya resmi müsabakalara katılamazlar.
4- Kulüpler sezon öncesi hangi kategorilere katılacaklarını beyan ve taahhüt ederek,
Federasyon Yönetim Kurulunun o sezon için belirlediği liglere katılım bedelini de
Federasyona yatırmak zorundadırlar.
5- Federasyon Faaliyetlerine katılacak olan kulüpler; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğüne

kulüp

tescilleri,

sporcu,

lisans

ve

vize

işlemlerini

yaptırmak

zorundadırlar. Lisans işlemleri için 2016-2017 sezonu 17 yaş ve üstü vize ve lisans
tescil ücreti olan 10,00 TL Federasyon hesabına yatırılacaktır.(17 yaş altındaki
sporculardan

lisans

tescil-vize

ücreti

alınmaz)

Lisansı

olmayan

sporcu,

Federasyondan onaylı Havuza giriş kartı (Akreditasyon kartı)olmayan Antrenör ve
diğer kulüp idarecileri hiçbir şekilde müsabakalarda görev yapamaz. Müsabakalarda
takım listesine yazılan antrenörlerin antrenör kimlik kartı ve akreditasyon belgesi
sahibi olması zorunludur. Aynı sezon içerisinde bir kulüpten akreditasyon belgesi
olan antrenörler sözleşmesi devam ettiği sürece ikinci bir kulüp adına akreditasyon
belgesi çıkartamaz, o müsabakalarda herhangi bir sıfatla akreditasyon kartı ile görev
yapamazlar.
6- Müsabakaya katılacak olan sporcuların ad ve soyadları, oyundaki numaraları ve
lisans numaralarını içeren takım listesi ile sporcular ve antrenörlerin lisansları
müsabakadan 30 dakika önce, Hakem masasına ibraz edilir.
7- Türkiye Sutopu Federasyonu liglerinde Puanlama Sistemi şöyledir; Müsabakayı
kazanan takıma üç (3) puan, beraberlik durumunda bir (1) puan verilir. Mağlubiyete
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puan verilmez. (Sezon sonunda takımların eşit puanı olması durumunda TSF
müsabaka talimatında yer alan hususlar uygulanır.)
8- Bonservis Bedeli
Serbest Transfer hakkına sahip olan yerli oyuncuların transferinde, bonservis bedeli
Milli olan sporcular için 15.000,00(ONBEŞBİN) TL. Milli olmayan sporcular için
7.500,00(YEDİBİNBEŞYÜZ) TL.’dir.
9- Türkiye Sutopu liglerinde bir müsabakada en fazla 6 (altı) hakem görev yapacaktır.
Ayrıca

Federasyon

müsabakalarda

Temsilci

ve

Gözlemci

görevlendirebilir,

müsabakalarda oyun ve hakem kurallarına itiraz halinde gözlemci, diğer idari
konulara itiraz halinde ise Federasyon Temsilcisi yetkilidir. Müsabaka ile ilgili her türlü
itiraz halinde kulüpler 500,00 TL.’lik itiraz ücretini müsabakadan sonra en geç 1 saat
içerisinde tutanak ile Federasyon Temsilcisine vermek zorundadır. Bu koşulu
sağlamayanların daha sonra yapacağı itirazları dikkate alınmayacaktır. İtirazlar,
Federasyon Yönetim Kurulu ya da Yönetim tarafından oluşturulan İtiraz Kurulu
tarafından değerlendirilecektir.
10- Müsabakalarda değişmeli olarak ihraç edilen oyuncu, takip eden ilk maçta
takımındaki yerini alabilir (tedbir konmaması koşulu ile), değişmesiz olarak ihraç
edilen oyuncu tedbir uygulanmasa dahi takip eden ilk maçta oynayamaz; tedbir
uygulanmadığı durumda oynamadığı (ihraç edildiği maçı takip eden) maç ile cezasını
tamamlamış olur. Cezalı oyuncular için tedbir uygulandığı durumlarda Disiplin Kurulu
Talimatı çerçevesinde ilgili ceza tanımlanana ve tamamlanana kadar oyuncuların
takımlarında yer almalarına izin verilmez. Müsabaka sırasında ceza-i tedbir ile ilgili bir
durum var ise Federasyon Temsilcisi, Federasyon gözlemcisi ile görüşerek tedbir
koymaya ya da tedbiri kaldırmaya yetkilidir. Temsilcinin olmadığı durumlarda bu yetki
federasyon gözlemcisine aittir. Sporcunun Brütalite (değişmesiz atılma) cezası ile
atılması durumunda kulüp bir sonraki maçta sahaya eksik çıkacaktır. Takım
listesinde atılan sporcunun şapka numarası boş bırakılacaktır.
11- Müsabakalarda kırmızı kart görmek suretiyle ihraç edilen antrenör, idareci ve
bençte bulunmaya yetkili takım temsilcileri takip eden ilk maçta takımları başında
saha kenarında yer alamazlar (tedbir konulmaması durumunda); ilgili 1 maçlık (ihraç
edildiği maçı takip eden) cezayı tamamlamalarını takip eden maç itibariyle
görevlerine dönebilirler. Tedbir durumunda Disiplin Kurulu Talimatı uygulanır.
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Antrenörü ya da idarecisi ceza alan kulüp bir sonraki maç ya da maçlarda benchte
eksik kişi ile temsil edilir.
12- Takım Listeleri ve Harcırahlar;
a) Takımlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne en fazla 20 kişilik takım listesi
onaylatabilirler. Ancak Müsabaka Takım listesine (13) sporcu yazabilirler. Sutopu 1.
ve 2.liglerine katılan deplasman kulüplerinin 13 sporcu 1 idareci, 1 Antrenör olmak
üzere en fazla 15 kişinin yol ve ikamet giderleri resmi harcırah kanunu üzerinden
Federasyonca karşılanır. Kulüpler harcırah alabilmek için ve müsabakaya çıkabilmek
için müsabakalara gelmeden önce kafile listelerini Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğüne onaylatmak zorundadırlar.
b) Bölgesel Ligler, Minikler ve diğer faaliyetlerdeki harcırah uygulaması kulüplere
daha sonra bildirilecektir.
13- Seremoni, Kupa ve Madalya Töreni;
Müsabakalardan 10 dk. önce takımlar seremoni için hazır bulunacaklardır.
Müsabakalarda dereceye giren kulüplere kupa, sporculara madalya veya plaket
verilir, Kupa ve Madalya törenlerine kulüpler geçerli bir mazeret dışında tüm takım
sporcularıyla katılmak zorundadırlar. Törene eksik sporcu ile veya menfi bir tutum
sergileyerek katılan kulüpler disiplin kuruluna sevk edilirler.
14- Takımlar Federasyon müsabakalarında tek tip mayo giymek zorundadırlar.
Ayrıca Bayanlar müsabakalarında başlık altına bone giyen sporcuların bonesi sutopu
başlığı ile aynı renkte olmak zorundadır. Başlık numaraları hakemlerce rahat
görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
15- Bench :
Müsabakalarda benchte yer alan antrenör ve idareciler tek tip kıyafet, pantolon ve
kapalı spor ayakkabı giymek zorundadırlar. Yaz sezonunda tek tip olmak şartıyla
pantolon yerine şort giyilebilir. Benchte en fazla 3 görevli-antrenör-idareci bulunabilir.
16- Sezon öncesi Antrenör ve Hakemler, Federasyon tarafından düzenlenecek
seminerlerden en az birine katılmak zorundadırlar. Mazeretsiz olarak seminerlere
katılmayanların liglerde görev almalarına izin verilmeyecektir.
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17- Zorunlu hallerde Federasyon

liglerin programının aksamaması için

kategorilerde belirtilen havuz ölçüleri dışındaki daha küçük havuzlarda da
müsabaka oynatabilir.
18- Statüde yer almayan hususlarda Türkiye Sutopu Federasyonu Müsabaka
Talimatı geçerlidir.
19- Kategoriler ve Statüler aşağıya çıkarılmıştır.
BÜYÜK ERKEKLER 1.LİG
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 16 yaş ve üstü sporcular oynar, 2002 doğumlu azami (2)

sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu tek devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur. Şampiyon olan takım Süper Lige yükselir.
BÜYÜK ERKEKLER 2.LİG
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 16 yaş ve üstü sporcular oynar, 2002 doğumlu azami (2)

sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
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Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk üç takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
U19 ERKEKLER 1.LİG (1998)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 doğumlu sporcular oynar, 2003

doğumlu azami (2) sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu tek devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.
U19 ERKEKLER 2.LİG (1998)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 doğumlu sporcular oynar, 2003

doğumlu azami (2) sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk 2 takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
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U17 ERKEKLER 1.LİG (2000)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu

sporcular oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu tek devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.
U17 ERKEKLER 2.LİG (2000)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu

sporcular oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk 2 takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
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U15 ERKEKLER 1.LİG (2002)
Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular

oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu tek devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.

U15 ERKEKLER 2.LİG (2002)
Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular

oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk 2 takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
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U14 ERKEKLER 1.LİG (2003)
Süre

: 4 x 6 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular

oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu çift devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.

U14 ERKEKLER 2.LİG (2003)
Süre

: 4 x 6 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 2003, 2004, 2005, 2006 ve 2007 doğumlu sporcular

oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk 2 takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
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BÜYÜK BAYANLAR 1.LİG
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 15 yaş ve üstü sporcular oynar, 2003 doğumlu azami (2)

sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle 10 takımlı tek devreli lig usulüne göre 2

bölüm halinde oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna
yükselir, final grubuna puanlar taşınmaz. Son iki takım 2.lige düşer.
Final grubu çift devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.

BÜYÜK BAYANLAR 2.LİG
Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 15 yaş ve üstü sporcular oynar, 2003 doğumlu azami (2)

sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 6 takımlı (A) ve (B) gruplarını

oluştururlar. Kurada ilk dört takım gruplara seribaşı (1-4) (2-3) olarak yerleştirilir.
Diğer takımlar kura ile gruplara dağılırlar. Oluşturulan gruplarda müsabakalar tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Gruplarında ilk (2) sırayı elde eden takımlar final
grubuna yükselir. Gruplarında son sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
Final Grubu (4) takımlı tek devreli lig usulüne göre oynanır, grup maçlarındaki
puanlar final grubuna taşınmaz. Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre
ilk 2 takım Birinci lige çıkmaya hak kazanır.
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U19 BAYANLAR 1.LİG (1998)
Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004 doğumlu sporcular

oynar, 2005 doğumlu azami (2) sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde

oynanır ve oluşan puan durumuna göre ligin şampiyonu ve sıralama belli olur. Son
sırada yer alan takım 2.lige düşer.
U19 BAYANLAR 2.LİG (1998)
Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 2003, 2004 doğumlu sporcular

oynar, 2005 doğumlu azami (2) sporcu oynayabilir.
Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde

oynanır. Oluşan sıralamaya göre şampiyon olan takım 1.lige yükselir. Ligi son iki
sırada tamamlayan takımlar Bölgesel lige düşer.
U17 BAYANLAR 1.LİG (2000)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 17 yaş ve altı sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
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Statü

: Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde

oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubuna yükselir, final
grubuna puanlar taşınmaz. Son sırada yer alan takım 2.lige düşer.
Final grubu çift devreli lig usulüne göre oynanır, oluşan puan durumuna göre ilk dört
sıralama belli olur.
U17 BAYANLAR 2.LİG (2000)
Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 17 yaş ve altı sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde

oynanır ve oluşan puan durumuna göre birinci olan takım 1.lige yükselir. Son sırada
yer alan takım bölgesel lige düşer.
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