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KORONA SALGINI İLE MÜCADELENİN YAPILDIĞI 2020-21 SEZONUNDA SU TOPU 
LİGLERİNDEKİ MÜSABAKA GÜNÜ ALINMASI GEREKEN EK TEDBİRLER 

 

1) 2020-2021 Sezonunda ikinci bir karara kadar oynanacak tüm müsabakalar seyircisiz 
oynanacaktır.(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü onaylı takım listesinde yer alan kafileye dahil 
olan idareci-antrenör-sporcular ile görevliler, gözlemci ve hakemler dışında hiç kimse 
müsabaka havuzu içinde ve tribünlerde yer alamayacaklardır.)  

2) Müsabakalar sırasın da her iki takıma ait ayrılan bölümler de müsabaka öncesi kulüp onaylı 
listede yer alan en fazla 16 kişi (13 sporcu + 2 antrenör + 1 idareci) + 2 sağlık elemanı 
oturabilecektir.  

3) Müsabakadan en az 36 saat öncesinde takım listesinde yazan tüm sporcu, antrenör ve 
idarecilerin test yaptırması zorunludur. Takım listesinde yer alan kişilerden aşı olmuş 
olanlar (Belgelemek şartıyla)  test yaptırmaları gerekmemektedir. (HES kodları dikkate 
alınacaktır.) 

4) Tüm raporların sonuçları federasyona mail olarak gönderilecektir.  
5) Tüm takımlar en az 36 saat önce yaptırılan takım personelinin sağlık test sonuçlarını ve 

kadro da yer alacak 20 kişilik maç listesini maçın gözlemcisine ve/veya görevli federasyon 
yetkilisine teslim etmek zorundadır. HES Kodları mutlaka listede yer alacaktır.  

6) Bir takım listesinde sahaya çıkacak olan sporcular içerisinde test sonuçlarının 3 (üç) veya 
daha fazla sporcuda Covid-19 vakası pozitif tespit edilirse o takımın müsabakası 
ertelenmez yerine oyuncu getirilebilir.   

7) Sporcular havuz amirliği sorumluluğunda ve yönlendirmesi doğrultusunda sağlık test 
sonuçları ve/veya HAYATEVESIĞAR (HES) çerçevesinde Hes Kodu - Karekod ile tesise 
alınması gerekmektedir. Buna havuzda görev yapan tüm personel ( federasyon görevlileri, 
gözlemci ve hakemler de) dâhildir.  

8) Tesis girişinde ateş ölçer ile herkesin Ateşi ölçülmeli dezenfektan malzeme ve yedek 
maske salonlarda bulundurulmalıdır.  

10) Havuz müsabakadan en az 45 dakika önce boşaltılmış temizliği yapılmış olarak hazır 
bulundurulmalıdır. Daha önce bir çalışma ve/veya müsabaka var ise ikinci maçtan önce 1 
saat havuz havalandırılmalı ve genel hijyen kurallarına uygun olarak dezenfeksiyonları 
yapılmış olmalıdır.  

11) Havuza takımlar en fazla 6 adet topla gelmelidir. Toplar havuza girişte dezenfektan ile 
temizlenmeli aynı şekilde müsabakanın oynanacağı toplar da müsabaka öncesi tekrar 
dezenfekte edilmelidir. 

 
 
 
 

NOT: KULÜPLERİMİZE BÜTÇE İMKANLARI DAHİLİNDE COVİD-19 TEST 
ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ DESTEK SAĞLANACAKTIR. 
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