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İSTANBUL HENTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ ÖZEL MÜSABAKALAR
HAKEM STATÜSÜ
BÖLÜM - I GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu Statünün amacı İstanbul Hentbol İl Temsilciliğine bağlı görev yapan hakemlerin İstanbul İli veya
çevre illerde yapılan özel turnuva ve tek maç müsabakalarındaki ücret kriteri, kıyafet düzenleri ve
klasmanlara bağlı görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Ana Statü İstanbul Hentbol İl Temsilciliğine bağlı yönetim, denetim ve disiplin kurullarını, spor
dalında faaliyet gösteren spor kulüplerini, İstanbul ilinde görev yapan faal hentbol hakemlerini ve ilgili diğer
kuruluşları ve bunların katıldığı yurt içi tüm özel müsabakaları kapsar.
Dayanak
Madde 3- 16.08.2017 Çarşamba Günü yapılan 2017-2018 İstanbul İl Temsilciliği Sezon açılışı Hakem Toplantısı
neticesinde bu statünün oluşturulmasına karar verilmiştir.
4. Tanımlar- Bu Yönergede geçen;
Federasyon : Türkiye Hentbol Federasyonu’ nu,
İl Müdürlüğü : Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini,
Kulüp : Hentbol dalında faaliyeti bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş ve Federasyon tarafından tescil
edilmiş dernek veya şirketleri,
Merkez Hakem Kurulu(MHK) : Hentbol Federasyonuna bağlı ve ülkemizde hakemlikle ilgili idari ve teknik tüm
konulardan sorumlu olan kuruluşu,
İl Hakem Komitesi(İHK) : İllerde Hentbol hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan sorumlu olan
kuruluşu,
Federasyon Temsilcisi : Faaliyetlerde, Federasyonu temsilen görevlendirilmiş organizasyonla ilgili tüm
konularda yetkili kişiyi,
Gözlemci : İllerde yerle lig takımları veya kurumlar/firmalar tarafından düzenlenen faaliyetlerde
organizasyonla ilgili tüm konularda yetkili kişiyi,
Organizatör Kurum/Firma : Federasyon mevzuatı kapsamında Hentbol müsabakaları veya turnuvalar
organize etmek üzere Federasyon tarafından yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişileri,
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BÖLÜM - II
ESAS HÜKÜMLER
Kısım – 1
Organizasyon
1. Özel Müsabaka ve Turnuvalar Özel müsabaka ve turnuvalar; kulüpler veya kurumlar tarafından organize
edilen tek veya belli bir formata göre bir sistem dahilinde oynanan müsabakalardır. Her türlü özel müsabaka
ve turnuva organizasyonu için Federasyondan izin alınması gereklidir. Özel müsabaka ve turnuva çeşitleri
aşağıdaki gibidir.
a. Özel müsabaka: Kulüpler arasında yapılan tek müsabakadır.
b. Hazırlık Turnuvası: En az üç en fazla altı kulübün yer aldığı ve belli bir fikstüre göre belirlenmiş maç
programına uygun olarak oynanan maçların tamamıdır. Dört kulüpten daha fazla katılımla düzenlenen hazırlık
turnuvalarında maç programının oyuncu sakatlanmasına karşı tedbir alınarak düzenlenmesi gerekir.
c. Özel turnuva: Özel veya resmi kurumlar tarafından kurum içi veya kurumlar arası kendi bünyelerinden veya
belirli standartlara haiz oluşturulan takımlar arasında belli bir fikstüre göre belirlenmiş maç programına uygun
olarak oynanan maçların tamamıdır.
1. Resmi Görevliler
1.1. Federasyon tarafından izin verilmiş ve onaylanmış maçlar için hakem, masa görevlisi, federasyon
temsilcisi veya gözlemci atanır.
1.2. Özel müsabaka ve turnuvalarda görev yapacak resmi görevliler aşağıdaki gibidir.
a. Organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya kurumun talebine bağlı olarak iki veya üç hakem,
İstisna: Minikler kategorisinde veya 3x3 Açıkhava Hentbol etkinliklerinde organizasyonu üstlenen kulüp veya
kurumun talebine bağlı olarak tek hakem görevlendirmesi yapılabilir.
b. Bir masa görevlisi,
İstisna: Minikler kategorisinde, 3x3 Açıkhava Hentbol etkinliklerinde veya müsabakaların oynanacağı
tesislerdeki teknik teçhizata bağlı olarak ihtiyaç duyulmaması halinde organizasyonu üstlenen kulüp veya
kurumun talebine bağlı olarak daha az sayıda masa görevlisi görevlendirmesi yapılabilir. Eksik masa görevlisi
görevlendirilmesi halinde maçlarda oluşabilecek sorunlar organizasyonu üstlenen kulüp veya kurumun
sorumluluğundadır.
1.3. Hakemler, görevlerini yapma konusunda Uluslararası Oyun Kuralları ve bu konuda yayınlanmış Yönerge
hükümlerine tabidirler. Hakemlerin karşılaşmaların teknik sonuçları hakkındaki onayları kesindir.
Organizasyon sorumluluğunu üstlenen kulüp veya kurumun talebi ile değişik kurallar uygulanamaz.
1.4. Maçlarda resmi müsabaka cetveli kullanılacaktır.
1.5. Karşılaşmaların hakemleri, masa görevlileri ve federasyon temsilcisi veya gözlemcisi İl Hakem Kurulu
tarafından atanır. Yerel lig takımları arasında organize edilen hazırlık turnuvaları ile illerdeki özel turnuvalara
hakem, masa görevlisi ve gözlemci tayinleri Merkez Hakem Kurulu tarafından verilecek yetki ile kısmen veya
tamamen İl Hakem Kurulu tarafından yapılabilir. Hakemlerin atama şekli ve yetkisi organizasyon izin yazısında
belirtilir.
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2. Resmi Görevli Ödemeleri
2.1. Müsabaka görevlilerine ödenecek görev ücretleri İl Temsilciliği ve İl Hakem Kurulu tarafından belirlenmiş
rayiç bedeller esas alınarak hesaplanır ve organizasyon öncesi İl Temsilciliği veya İl Hakem Kurlu hesabına
yatırılır. Paranın yatırılmaması veya eksik yatırılması durumunda görevlendirme yapılmaz.
2.2. Müsabakalarda görev yapan hakem, masa görevlisi ve gözlemcinin müsabaka sayılarına bağlı olarak
tahakkuk eden ücretleri için gözlemci tarafından bordro hazırlanır ve görevlilere imzalatılarak İl Hakem
Kuruluna gönderilir.
2.3. Tüm görevli ödemeleri hak sahiplerinin banka hesap numaralarına yatırılmak suretiyle yapılır. Özel veya
acil durumlarda görevlilere nakden ve elden ödeme yapılması gerekmesi halinde;
a. İstanbul Hentbol İl Temsilciliğinin sözlü veya yazılı bilgi ve onayı bulunması,
b. Ödemelerin bordro veya benzeri gider makbuzu mukabilinde organizasyon mahallinde yapılması,
c. Ödemeye ait belgelerin muhafaza edilmek üzere Federasyon veya İl Temsilciliğine teslim edilmesi,
gereklidir.
2.5. Organizasyonun gerçekleştirildiği mahalde yeterli sayıda ve/veya nitelikte hakem veya masa görevlisi
olmaması veya başka illerden hakem talep edilmesi halinde bu kişilere ait ulaşım ve gerekli olması halinde
konaklama giderleri organizasyonu üstlenen kulüp ye da kurum tarafından karşılanır.

2.6. İl Hakem Kurulu tarafından belirlenmiş müsabaka bedelleri müsabakalardan bir gün önce İl Hakem
Kurulu Hesabına aktarıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Ödemeler yapılmadan kesinlikle atama yapılmaz.
a.Özel Müsabaka ve Turnuvalarda görev alacak saha hakemleri masa Hakemleri ve Gözlemcilere yapılacak
ödemelere ait bedeller tablosu.

Görevli
Saha Hakemi
Masa Hakemi
Gözlemci

A Klasman
250TL
175TL
250TL

KLASMAN ve RAİÇ BEDELLER
B Klasman
C Klasman
İL Hakemi
250TL
250TL
250TL
175TL
175TL
175TL
250TL
250TL
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Aday Hakem
150TL
175TL

