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KARARraniırİ : 11 Nisan 2017
KARARNO :9

Basketbol TertiP Kurulu, İl Temsilcisi Ömer Göriir ve diğer üyeleri ile 11 Nisan 2017 tanhnde toplanarak aşağıdaki
kararları almıştır.

TOPLANTIDA
l- BüYük Erkekler Basketbol İl nlrlncllgi Müsabakalarının Gençlik Hizrıetleri ve Spor İı ıaııourıugtıne başvuruda bulunaı;

I-AYBESKDER SPOR 6_PTT SPOR
2_SÖKE GENÇLİK SPOR
3-SÖKE BASKET sPoR
4-ÖZEL KAVAKLI KOLEJİ SPOR
s-AYDIN İnıvrervyunıU SPOR

takmlaruı katılımı ile yapılmasına,

2- Müsabakaların tek devreli puan usulüne göre o1natılmasına, müsabakaların tamamrnın Aydın Atatiirk Spor Salonu ve Mimar
Sinan SPor Salonlarında oYnatılmasına, deplasman uygulamasının olmadığırıa, miisabakalar esnasında çok zorunlu olmadıkça
müsabaka tarih değişikliği veya ertelemesinin yapılmamasrna,
3-Müsabakalar esnasrnda, diskalifiye olan, olay çıkartan veya taşIunlık yapan hakemlere sözlü münakaşa yapan ta1umların,
İl Ceza Kurulunun vereceği cezaya beklemeksİzİn İl rertip rr.rlu ku.u., ile o talamın müsabakalardan men edilmesine ve
bir sonraki sezonda müsabakalara alınmamasına,
4- Müsabakalarda önceden konulmuş kurallara kesinlikle riayet edilmesi, 2. Kademe Antrenör Betgesi olmayan ve sporcu
lisanslarını yetiştiremeyen kulüplerin fikstüre alınmamasına,
5-YaPılacak müsabakalar sonunda ilk üç dereceyi elde eden takrmlara kupa verilmesine,
6-Müsabakalarda,20|6-2017 sezonunda yeni Lisans Tescil ve Vize işlemlerini yaptırmış sporcularrn oynayabileceklerine,
7- Müsabakalarda Büyükler kategorisinde 1995 ve daha küçük yıl (1994-93-) doğumlu sporcular oynayacak olupo bir
sPorcu bir sezon iÇinde birbirini takip_ eden İki kategoride oynayabilir. (Büyiık-Genç, Yıldız,Ümit) Ümitler kategorisi büyiikler
kategorisi ile birlikte kabul edilir,(Genç-Ümit ve Büyiik oynayabilir.)
8-Müsabaka öncesi hakemlere verilecek listede antrenör ve idareci isimlerinin, oyuncu isimleri altına, koç ve yardrmcı koç iinvanh
Yazıknasına, müsabakalar Sonuna kadar takımların başında çıkacak iki idareci ve iki antrenör isimlerinin musabakaların başlayacagı
giine kadar Gençlik ve Spor İl lrlUOllrlUgtlne bildirilrnesine, kendilerine diizenlenecek akreditasyon kartı ile sahaya girebileceklerinğ
9- Takrmlarırı tek deweli lig usuliine göre haftada en az ki maç o1,rıamalarına,
lO-Olağanüstİi durumlar hariç, çok zorunlu olmadıkça ve kuliip tarafindan geçerli belgelenmiş mazeret olmadan değişiklikler
YaPılmamasına. Kulüp yöneticilerinden imza yetkisi olan kulüp yöneticisi tarafindan imza|ı, mtihiirlü dilekçeler haricinde başvurular
değerlendirmeye al ırrmaya cağına,
1 l-KultlPler müsabakalarla ilgili talep ve dilekçelerini, müsabakanın o1manacağı tarih hariç müsabaka tarihinden en az 3 (üç) iş
günü öncesinde imza Yetkili kulüp yöneticisi tarafırıdan miihürlü, imzalanmış olan dilekçeler değerlendirilrneye ve dikkate
almacaktır. Bu siirenin haricinde yapılacak başvurular değerlendirmeye alurmayacaktır,
12- Müsabaka değiŞikliklerinde tesis, personel, sağlık ve emniyet tedbirleri dikkate alınarak karar alma ve karar verme yetkisi
Gençlik Hizrıetleri ve Spor İ lliıOıırlugtıne aittir,
l3-Antrenörliik belgesi ve akreditasyon kartı olmayan koçlarırı maçlarda ayağa kalkmasına, oyuna müdahalesine izn
verilmeyecektir.
l4-Müsabakaların fikstürde gösterilen saatlerde başlatılması konusunda kulüplerin duyarhlık göstermelerine, lisans ve
takrm listelerinin müsabaka başlangıç saatinden en bir (1) saat önce hakemlere teslim edilmesine,
l5-SahaYa zamanında Çılcnayarı ve müsabaka için hazır olmayan takımlar hakkında hakemlerin, TBF Fiba Kuralları İı ııakem
kurulunca belirlenen ta|imat doffultusunda işlem yapacaklarının bilinmesine,
l6-Müsabaka o1matılacak salonun zorunlu nedenlerle başka bir organizasyona tahsis edilmesi veya müsabakaların tatil edilmesi
durumunda, tarih ve saatlerindeki değişikliklerin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl lıluOurliigtince yapılmasına,
l7-Müsabakaların devamı boyunca zamanında ve özürsüz sahaya çıkmayan, sahadan çekilen, müsabakaların tatil
edilmesine sebeP olan ve yetkili kurullarca haksız olduğuna karar veri|en takımlar hakl,unda o müsabakaya isabet eden
hakem-personel ve diğer masrafların ilgili takım veya takımlardan tahsil edilmesine,
l8-Maç çakışmaları ve kulüplerin taleplerinin uygun görülmesi halinde, müsabaka değişikliğinin İl Temsilcisinin önerisi ve Gençlik
Hianetleri ve Spor İl laUaUrlllntin onayı ile Tertip Kurulu Kararrnr beklemeksizin yapılmasrna,
l9,Kararımızın ve hazırlanacak fikstiiriin Basketbol Federasyonuna tasdik, kulüp ve yetkililerine tebliğ edilmek üzere Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Vluamliıgiıne sunulmasrna;
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