
KÜÇÜKLER GRUP BĠRĠNCĠLĠĞĠ 

                

TARĠH :  Kızlar  23-25 Mart   2012 

Erkekler 23-25 Mart   2012 

 

YER  :  Belirlenecek 

 

YAġ  : KIZLAR-ERKEKLER 1997-1998 doğumlular ile yaşı Küçükler 

kategorisine (1999 ve daha yukarı doğumlular) uygun olup 2. kategori olarak Küçükler 

kategorisinde oynayacaklar. 

 

SONUÇ BĠLDĠRĠM TARĠHĠ : KIZLARDA  01 Mart 2012 

       ERKEKLERDE   01 Mart 2012 
 

KATILMA ġARTLARI: 

 

1-İllerinde en az 4 takımın katılımıyla çift devreli lig oynayan illerin birincileri ile, 2010-2011 

sezonunda Küçükler Türkiye Birinciliğinde ilk 4 dereceyi alan illerin il ikincileri 

katılabilecelerdir. İl liglerini 8 ve daha yukarı sayıda takımla tamamlayan illerden bir fazla 

takım gruplara katılacaktır. 

 

2-Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak 

takımların illerindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım 

listeleri şarttır. 

4-Yurt içi faaliyetleri temel ilkelerinin 5-6-7-8. maddeleri uyarınca yapılacaktır. 

 

5-Aynı il takımları ayrı gruplarda olacaktır. 

 

6- Grup müsabakalarında takımlara federasyon tarafından yol ücreti ödenecektir. 

 

7-2010-2011 sezonunda Küçükler Türkiye Birinciliğinde ilk 4 dereceyi alan illerin takımları 

doğrudan final müsabakalarına katılacaklardır.  

Bunlar; 

Kızlarda : 1-Bursa 2-Ġzmir 3-Manisa 4-Elazığ      

Erkeklerde : 1-Bursa 2-Mersin 3-Ankara 4-Ġstanbul    

 

 

8-Müsabakalar 15 er dakikalık üç devre şeklinde oynanacaktır.1. devre  7 oyuncu ile 2.devre 

1.devrede  oynamayan fraklı 7 oyuncu ile 3. devre istenilen 7  oyuncuyla 

oynanacaktır.(takımlar ilk iki devrede fraklı 7 oyuncu çıkramıyorsa hükmen mağlup 

sayılcaktır.) 

Birinci devreyi kazanan takım bir  puan, 2. Devreyi kazanan takım bir puan, üçüncü devreyi 

kazanan takım bir puan, maçı kazanan takım iki puan alacaktır. Müsabakalar beş puan 

üzerinden oynanacak olup, beraberlik halinde puanlar paylaşılacaktır. 

 

 

 

 

 



C. KÜÇÜKLER TÜRKĠYE BĠRĠNCĠLĠĞĠ: 

 

TARĠH  : KIZLAR  :05-10 Haziran 2012 

  ERKEKLER :05-10 Haziran 2012 

 

YER   : BELİRLENECEK 

 

KATILMA ġARTLARI: 

 

1-Sporcularda Lisans ve fotoğraflı nüfus cüzdanı zorunludur. Ayrıca; yarışmalara katılacak 

takımların illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinden alacakları onaylı takım listeleri 

şarttır. 

2- Grup müsabakalarının sonucunda gruplardan 12 ve geçen sezon dereceye giren 4 takımla 

birlikte toplam 16 takımın katıldığı  final müsabakaları yapılacaktır. 

 

 3. Aynı ilin takımları farklı gruplarda yer alır. Aynı ilden katılan takım sayısı 4’den fazla 

olduğu durumlarda takımlar gruplara kura ile yerleştirilecektir. 

 

6- Müsabakalar Kızlarda 1 nolu, Erkeklerde 1 nolu toplarla oynanacaktır. 

   

7- Final Müsabakalarına katılan takımlara Federasyon tarafından yol ücreti ve  harcırah 

ödenecektir. 

 

8-Hentbol Federasyonu açıklanan statüde değişiklik yapabilecektir 

 

9-Müsabakalar 15 er dakikalık üç devre şeklinde oynanacaktır.1. devre  7 oyuncu ile 2.devre 

1.devrede  oynamayan fraklı 7 oyuncu ile 3. devre istenilen 7  oyuncuyla oynanacaktır. 

Birinci devreyi kazanan takım bir  puan, 2. Devreyi kazanan takım bir puan, üçüncü devreyi 

kazanan takım bir puan, maçı kazanan takım iki puan alacaktır. Müsabakalar beş puan 

üzerinden oynanacak olup, beraberlik halinde puanlar paylaşılacaktır. 
 


