TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU
2015-2016 SEZONU LİGLER STATÜSÜ
1- 2015-2016 sutopu sezonu 01 Ekim 2015 tarihinde başlar, 14 Eylül 2016 tarihinde sona erer.
2- Yaş grupları aşağıda belirtilen kategorilere göre oynatılacaktır. 2015-2016 sezonu itibariyle yaş
grupları Erkeklerde Büyük, (U19), (U17), (U15), (U14) Bayanlarda ise Büyükler ve U19 ligi olarak
anılacaktır. Ayrıca Erkeklerde Minikler ve Bayanlarda U17 Turnuvaları düzenlenecektir.

3- 2015-2016 sezonunda kulüpler, Büyükler Bölgesel Liglerde 35 Yaş üzeri azami iki sporcu
oynatabilecektir.

4- Kulüpler federasyonun izni olmadan yurtiçinde ya da yurtdışında hiçbir özel veya resmi
müsabakalara katılamazlar.

5- Kulüpler sezon öncesi hangi kategorilere katılacaklarını beyan ve taahhüt ederek, Federasyon
Yönetim Kurulunun o sezon için belirlediği liglere katılım bedelini de Federasyona yatırmak
zorundadırlar.

6- Federasyon Faaliyetlerine katılacak olan kulüpler; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne kulüp
tescilleri, sporcu, lisans ve vize işlemlerini yaptırmak zorundadırlar. Lisans işlemleri için 2015-2016
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.

7- Müsabakaya katılacak olan sporcuların ad ve soyadları, oyundaki numaraları ve lisans
numaralarını içeren liste ile sporcular ve antrenörlerin lisansları müsabakadan 30 dakika önce, Hakem
masasına ibraz edilir.

8- Türkiye Sutopu Federasyonu liglerinde ve Bölgesel Lig müsabakalarında Puanlama Sistemi
şöyledir; Müsabakayı kazanan takıma üç (3) puan, beraberlik durumunda bir (1) puan verilir.
Mağlubiyete puan verilmez. (Sezon sonunda takımların eşit puanı olması durumunda müsabaka
talimatında yer alan hususlar uygulanır.)

9- Deplasmanlı 1.Ligde yer alan kulüpler (2) yabancı oyuncu transfer edip, ligde oynatabilir. Kulüpler
birinci yabancı oyuncu için 15.000 TL. ikinci yabancı oyuncu için 20.000 TL. Federasyon hesabına
katkı bedeli yatıracaklardır. Yabancı oyuncu transfer süresi 30 Ocak 2016 itibariyle sona erer. Ayrıca
kulüpler sonradan Türk vatandaşlığına geçmiş olan sporculardan en fazla 1(bir) oyuncuyu
oynatabileceklerdir.

10- Bonservis Bedeli
Serbest Transfer hakkına sahip olan yerli oyuncuların transferinde, bonservis bedeli Milli olanlar için
10.000,00(ONBİN) TL. Milli olmayanlar için 5.000,00(BEŞBİN) TL.’dir.
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11- Sezon içerisinde başka bir ülke liginde oynayan sporcular aynı sezon “Türkiye Deplasmanlı
Sutopu 1.Liginde” oynayamazlar. Oynadığı tespit edilen sporcu ve sporcunun kulübü hakkında “TSF
Ceza Talimatı” nın ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.

12- Deplasmanlı 1.Ligde yer alan kulüpler kendi saha müsabakalarını oynamak için, Federasyonun
belirlediği Deplasmanlı 1.Lig standartlarına uygun havuzu belirleyerek, önceden Federasyona
bildirmek zorundadırlar. Kendi saha havuzunu bildirmeyen kulüpler müsabakalarını Federasyonun
uygun gördüğü havuzlarda oynarlar.

13- 2015-2016 Sezonu Deplasmanlı 1. Lig müsabakalarında 5 numara her marka top ile oynanabilir.
Diğer kategorilerde kullanılacak top numaraları ek tabloda belirtilmiş olup, her marka topla oynanabilir.

14- Türkiye sutopu liglerinde bir müsabakada en fazla sekiz 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.

15- 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.

16- 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.
Antrenörü ya da idarecisi ceza alan kulüp bir sonraki maç ya da maçlarda benchte eksik kişi ile temsil
edilir.

17- 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. Federasyon deplasman kulüplerindeki 13
sporcu 1 idareci, 1 Antrenör olmak üzere 15 kişinin yol ve ikamet giderlerini resmi harcırah kanunu
üzerinden karşılar, 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.
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18- 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.

19- 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.

20- Bench :
Müsabakalarda benchte yer alan antrenör ve idareciler tek tip kıyafet, pantolon ve kapalı spor
ayakkabı giymek zorundadırlar. Açık havuzlarda tek tip olmak şartıyla pantolon yerine şort giyilebilir.
Benchte en fazla 3 görevli-antrenör-idareci bulunabilir.

21- Sezon öncesi Antrenör ve Hakemler, Federasyon tarafından düzenlenecek seminerlerden en az
birine katılmak zorundadırlar. Mazeretsiz olarak seminerlere katılmayanların liglerde görev almalarına
izin verilmeyecektir.

22- Bölgesel Lig ve diğer organizasyonların Statüleri ayrıca bildirilecektir.
23- Statüde yer almayan hususlarda Türkiye Sutopu Federasyonu Müsabaka Talimatı geçerlidir.
24- Zorunlu hallerde Federasyon liglerin programının aksamaması için kategorilerde belirtilen
havuz ölçüleri dışındaki daha küçük havuzlarda da müsabaka oynatabilir.

25- Kategoriler ve Statüler aşağıya çıkarılmıştır.

1
2
3
4
5
6
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8
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ERKEKLER DEPLASMANLI 1.LİG
TAKIMLAR
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
MANİSA SU SPORLARI KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ
KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ
ESTİ SPOR KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2000 ve üstü doğumlular oynar, 2001 doğumlu azami 2 (iki) sporcu oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 300,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle çift devreli lig usulüne göre oynanır. Oluşan sıralamaya

göre ilk 6 (altı) takım play-off’a kalır.
Play-Off Çeyrek Final : Lig sıralamasına göre (3-6) ile (4-5)

çeyrek final serisi oynar. Ligdeki

sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar ligde birbirine
üstünlük sağlayamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 2’ye varan takım seriyi kazanır. Seriye önde
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başlayan takım ilk maçı rakip takımın sahasında oynar. Ancak seri eşitlik halinde başlıyorsa ilk maç lig
sıralamasında üstte olan takımın sahasında oynanır.
Play-Off Yarı Final

: Ligi 1. Sırada tamamlayan takım (4-5) serisinin galibi ile ligi 2. sırada

tamamlayan takım ise (3-6) serisinin galibi ile yarı final serisi oynar. Ligdeki sonuçlara göre rakibine
üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar ligde birbirine üstünlük sağlayamamışsa seri
0-0 başlar. Seri sonunda 3’e varan takım seriyi kazanır. Seriye önde başlayan takım ilk maçı rakip
takımın sahasında oynar. Ancak seri eşitlik halinde başlıyorsa ilk maç lig sıralamasında üstte olan
takımın sahasında oynanır.
: Yarı Final serilerinin galipleri şampiyonluk(1-2) serisini, yarı finalin mağlupları

Play-Off Final

ise üçüncülük (3-4) serisinin oynarlar. Ligdeki sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye
1-0 önde başlar. Takımlar ligde birbirine üstünlük sağlayamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 3’e
varan takım seriyi kazanır. Seriye önde başlayan takım ilk maçı rakip takımın sahasında oynar. Ancak
seri eşitlik halinde başlıyorsa ilk maç lig sıralamasında üstte olan takımın sahasında oynanır.
Klasman ve Terfi Grubu : Çift devreli lig sonunda oluşan sıralamaya göre (7-10) sıralamasında yer
alan dört takım, Büyükler 2.ligde ilk 2(iki) sırayı elde eden takımlar ile birlikte tek devreli lig usulüne
göre 2016-2017 sezonu Süper Lige Terfi Müsabakaları oynarlar. Terfi müsabakalarına herhangi bir
puan taşınmaz. Müsabakalar tek devreli lig usulüne göre oynanır, müsabakalar sonunda ilk 2(iki)
sırayı elde eden takımlar 2016-2017 sezonunda Süper Ligde, son 4 (dört) takım ise 1.Ligde oynama
hakkını kazanırlar.

1
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U19 ERKEKLER 1.LİG (1997)
TAKIMLAR
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
ENKA SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
ESTİ SPOR KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ
KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 doğumlu sporcular oynar, 2002 doğumlu azami

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

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz.
Final grubu çift devreli lig usulüne göre oynar, sonrasında sıralamada birinci ve ikinci olan takımlar
şampiyonluk serisi, üçüncü ve dördüncü olan takımlar üçüncülük serisi müsabakaları oynarlar. Final
grubundaki sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar final
grubunda birbirine üstünlük sağlamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 2’ye varan takım seriyi
kazanır. Şampiyonluk ve Üçüncülük serisi müsabakaları Federasyonun belirleyeceği havuzlarda
yapılır.
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Klasman(5-8) grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, müsabakalar sonunda son sırada yer alan
takım küme düşer.
U17 ERKEKLER 1.LİG (1999)
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ENKA SPOR KULÜBÜ
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
ESTİ SPOR KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz.
Final grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, sonrasında sıralamada birinci ve ikinci olan takımlar
şampiyonluk serisi, üçüncü ve dördüncü olan takımlar üçüncülük serisi müsabakaları oynarlar. Final
grubundaki sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar final
grubunda birbirine üstünlük sağlamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 2’ye varan takım seriyi
kazanır. Şampiyonluk ve Üçüncülük serisi müsabakaları Federasyonun belirleyeceği havuzlarda
yapılır.
Klasman(5-8) grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, müsabakalar sonunda son sırada yer alan
takım küme düşer.
U15 ERKEKLER 1.LİG (2001)
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ENKA SPOR KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
ESTİ SPOR KULÜBÜ
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
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Statü

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz.
Final grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, sonrasında sıralamada birinci ve ikinci olan takımlar
şampiyonluk serisi, üçüncü ve dördüncü olan takımlar üçüncülük serisi müsabakaları oynarlar. Final
grubundaki sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar final
grubunda birbirine üstünlük sağlamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 2’ye varan takım seriyi
kazanır. Şampiyonluk ve Üçüncülük serisi müsabakaları Federasyonun belirleyeceği havuzlarda
yapılır.
Klasman(5-8) grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, müsabakalar sonunda son sırada yer alan
takım küme düşer.
U14 ERKEKLER 1.LİG (2002)
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ENKA SPOR KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
ESTİ SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 6 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

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

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz.
Final grubu çift devreli lig usulüne göre oynar, sonrasında sıralamada birinci ve ikinci olan takımlar
şampiyonluk serisi, üçüncü ve dördüncü olan takımlar üçüncülük serisi müsabakaları oynarlar. Final
grubundaki sonuçlara göre rakibine üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Takımlar final
grubunda birbirine üstünlük sağlamamışsa seri 0-0 başlar. Seri sonunda 2’ye varan takım seriyi
kazanır. Şampiyonluk ve Üçüncülük serisi müsabakaları Federasyonun belirleyeceği havuzlarda
yapılır.
Klasman(5-8) grubu, çift devreli lig usulüne göre oynar, müsabakalar sonunda son sırada yer alan
takım küme düşer.
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BÜYÜK BAYANLAR 1.LİG
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8

ESTİ SPOR KULÜBÜ
ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
ODTÜ SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
MANİSA SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 2000 ve üstü doğumlular oynar, 2001 doğumlu azami 2 (iki) sporcu oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz.
Final(1-4) grubu çift devreli lig usulüne göre oynanır ve oluşan puan durumuna göre ligin şampiyonu
belli olur. Klasman(5-8) grubu da çift devreli lig usulüne göre oynanır ve oluşan sıralama sonunda 8.
(sekizinci) olan takım 2.lige düşer.
U19 BAYANLAR 1.LİG (1997)
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6

ESTİ SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 doğumlu sporcular oynar, 2002 doğumlu azami

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

: Müsabakalar çift devreli lig usulüne göre oynanır ve oluşan puan durumuna göre

ligin şampiyonu ve sıralama belli olur. 6. (altıncı) olan takım 2.lige düşer.
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BÜYÜK ERKEKLER 2.LİG
TAKIMLAR
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
MODA SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
ÇEKİRGE İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ
İZMİR SU SPORLARI KULÜBÜ
MALATYA SU SPORLARI KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2000 ve üstü doğumlular oynar, 2001 doğumlu azami 2 (iki) sporcu oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre ilk 2 sırayı elde eden takımlar 2016-2017
sezonunda oluşturulacak olan Süper Lig için, Deplasmanlı 1.Ligin (7-10) sırasında ki takımlar ile Süper
Lige Terfi müsabakaları oynamaya hak kazanırlar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım 2016-2017 sezonunda 2.Ligde, ilk (2) takım ise
1.Ligde oynamaya hak kazanır.

1
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4
5
6
7
8
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U19 ERKEKLER 2.LİG (1997)
TAKIMLAR
35 SUTOPU-YÜZME SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
GAZİANTEP DOLPHİN SPOR KULÜBÜ
ADANUS SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m
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Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 doğumlu sporcular oynar, 2002 doğumlu azami

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

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre şampiyon olan takım Birinci lige çıkar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım Bölgesel Lige düşer.
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U17 ERKEKLER 2.LİG (1999)
TAKIMLAR
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ
TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
GAZİANTEP DOLPHİN SPOR KULÜBÜ
ADANUS SPOR KULÜBÜ

Süre

: 4 x 8 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 doğumlu sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre şampiyon olan takım Birinci lige çıkar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım Bölgesel Lige düşer.
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U15 ERKEKLER 2.LİG (2001)
TAKIMLAR
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
ÇINARLI SPOR KULÜBÜ
HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ
BAŞKENT AKADEMİ SPOR KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
MANİSA SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 30 x 20 m

Top

: 5 numara

Yaş Grubu

: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcular oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre şampiyon olan takım Birinci lige çıkar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım Bölgesel Lige düşer.
U14 ERKEKLER 2.LİG (2002)
TAKIMLAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOFAŞ SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
BURSAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ
GAZİANTEP DOLPHİN SPOR KULÜBÜ
İSTANBUL YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
GAZİANTEP PALACI GENÇLİK SPOR KULÜBÜ
ADANA KURTULUŞ SPOR KULÜBÜ
MANİSA SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 6 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

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

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
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Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre şampiyon olan takım Birinci lige çıkar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım Bölgesel Lige düşer.
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BÜYÜK BAYANLAR 2.LİG
TAKIMLAR
BURSA YÜZME SPOR KULÜBÜ
BURSA OLİMPİK SPORLAR GENÇLİK KULÜBÜ
İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
ADANA YÜZME İHTİSAS SPOR KULÜBÜ
ADANUS SPOR KULÜBÜ
HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ
KAYSERİ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ
HATAY SU SPORLARI KULÜBÜ

Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 2000 ve üstü doğumlular oynar, 2001 doğumlu azami 2 (iki) sporcu oynayabilir.

Lige Katılım Bedeli : 100,00 TL.
Statü

: Takımlar çekilen kura sonunda 5 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 öncelikle tek devreli olarak eleme grubu müsabakaları oynanır.
Gruplarında ilk (3) sırayı elde eden takımlar final grubuna, gruplarında son (2) sırayı alan takımlar ise
klasman grubunda devam eder.
Final Grubu (6) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan final grubuna puan taşınmaz.
Müsabakalar sonunda oluşan puan durumuna göre şampiyon olan takım Birinci lige çıkar.
Klasman Grubu (4) takımlı çift devreli oynanır, eleme grubundan puan taşınmaz. Müsabakalar
sonunda oluşan puan durumuna göre son 2 takım Bölgesel Lige düşer.
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U19 BAYANLAR 2.LİG (1997)
TAKIMLAR
ADANUS SPOR KULÜBÜ
ADANA KURTULUŞ SPOR KULÜBÜ
MALATYA SU SPORLARI KULÜBÜ
İZMİR SU SPORLARI KULÜBÜ
KAYSERİ OLİMPİK SPOR KULÜBÜ
KARATAŞ SPOR KULÜBÜ
OSMANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ
BODRUM YARIMADA SPOR KULÜBÜ
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Süre

: 4 x 7 dk.

Havuz

: 25 x 20 m

Top

: 4 numara

Yaş Grubu

: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 doğumlu sporcular oynar, 2002 doğumlu azami

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

: Müsabakalar öncelikle tek devreli lig usulüne göre 2 bölüm halinde oynanır.

Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım final grubunda, son dört takım ise klasman grubunda
müsabakalara devam ederler. Final-Klasman gruplarına puanlar taşınmaz. Final-Klasman grubu tek
devreli lig usulüne göre oynanır. Final grubunda şampiyon olan takım 1.lige yükselir. Klasman
grubunda son iki sırayı alan takımlar Bölgesel lige düşer.
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