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DEPLANMANLI SÜPER LİG STATÜSÜ 
 

 

1. Sutopu Federasyonu Deplasmanlı Süper ligi aşağıdaki 9 

takımdan oluşur.  

 

1. ENKA SPOR KULÜBÜ 

2. GALATASARAY SPOR KULÜBÜ 

3. HEYBELİADA SU SPORLARI KULÜBÜ 

4. ADALAR SU SPORLARI KULÜBÜ 

5. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 

6. KINALIADA SU SPORLARI KULÜBÜ 

7. ODTÜ SPOR KULÜBÜ 

8. BODRUM YARIMADA SU SPORLARI KULÜBÜ 

9. İSTANBUL YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ 

 
 

2. Deplasmanlı Süper Lig 9 takım arasında çift devreli lig usulüne 

göre oynanır. Oluşan sıralamaya göre ilk 4 (dört) takım yarı 

finallere kalır, yarı final ve final grubu maçlarını oynar. Ligi son 

sırada tamamlayan takım 1. Lig’e düşer.  
 

3. Yarı Final Gurubu Maçları; Normal sezon sonunda sıralamaya 

göre (1-4) ve (2-3) eşleşmelerinde, rakibine normal sezonda 

üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Birbirlerine 

üstünlük sağlanmamış ise (eşitlik halinde) seri 0-0 başlar. Seriye 

önde başlayan takım ilk maçı rakip takımın sahasında oynar. 

Ancak seri eşitlik halinde başlıyorsa, ilk maç; normal sezon 

sıralamasında üste olan takımın sahasında oynanır seri sonunda 

üç (3) galibiyete ulaşan takım final oynamaya hak kazanır. 



 

 

TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 
TURKISH WATER POLO FEDERATION 

 

 
 

4. Final Grubu Maçları; Yarı final grubu serilerinin galipleri 

şampiyonluk (1-2) serisini, yarı finalin mağlupları ise üçüncülük 

(3-4) serisi oynarlar. Normal sezondaki sonuçlara göre rakibine 

üstünlük sağlayan takım seriye 1-0 önde başlar. Birlerine 

üstünlük sağlanmamış ise seri 0-0 başlar. Seriye önde başlayan 

takım ilk maçı rakip takımın sahasında oynar. Ancak seri eşitlik 

halinde başlıyorsa ilk maç normal sezon sıralamasında üste olan 

takımın sahasında oynanır. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan 

takım Deplasmanlı Süper Lig sıralamasını belirler. 
 

 

5. Deplasmanlı Süper Ligde mücadele edecek kulüplerin başında 

maça çıkacak olan antrenörün en az 2. Kademe Antrenör 

Belgesine sahip olması zorunludur. 1. Kademe Antrenörlerin 

maçlara birinci (baş) antrenör olarak çıkmalarına izin 

verilmeyecektir. Müsabakaya 1. Kademe Antrenör ile çıkılıyor 

ise ilgili antrenör oyuna hiçbir şekilde müdahale edemez 

(yürüyemez, mola alamaz, oyuncu değiştiremez, vb.). 

 

6. Deplasmanlı Süper Lig’de 2007 doğumlu ve daha büyük yaştaki 

sporcular oynayabilir. 
 

7. Deplasmanlı Süper Lig müsabakalarından bir saat önce 

müsabakanın gözlemcisi; müsabakayı yönetecek hakemler, 

takımların idareci ve antrenörleri ile teknik toplantı yapar. 

Toplantı tutanağı imzalı olarak Federasyona gönderilir. 

 

8. Deplasmanlı Süper Lig müsabakaları 30x20m’lik havuzlarda 8’er 

dakikalık 4 devre halinde oynanır. 
 

9. Deplasmanlı Süper Lig’de görev yapan antrenör ya da idareciler, 

sporcu lisansı çıkararak kendi takımlarında ya da başka takımlarda 

oynayamazlar. 
 

 

10. Deplasmanlı Süper Lig’de müsabakalarda en fazla 8 hakem görev 

alacaktır. 
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11. Deplasmanlı Süper Lig müsabakalarında kırmızı kart gören 

antrenör ya da idareci cezasını (STF DİSİPLİN CEZA 

TALİMATI KURALLARI UYGULANACAKTIR.) 

 
 

12. Deplasmanlı Süper lig katılım bedeli  3.000,00-  TL.’dir. Kulüpler 

katılım bedelini Deplasmanlı Süper lig başlamadan önce Su Topu 

Federasyonu hesabına yatırmak zorundadırlar. 
 

13.  Deplasmanlı Süper Lig’de yer alan kulüpler (2) yabancı oyuncu 

transfer edip, ligde oynatabilir. Kulüpler birinci yabancı oyuncu 

için 30.000,00- TL. ikinci yabancı oyuncu için 25.000,00- TL’yi 

Su Topu Federasyonu banka hesabına katkı bedeli yatıracaklardır. 

Yabancı oyuncu transfer süresi 31 Ocak 2022 itibariyle sona erer. 
 

14. Deplasmanlı Süper Lig’de görev yapan yabancı uyruklu 

antrenörler, Su Topu Federasyonu tarafından istenilen belgeleri ile 

antrenör denkliklerini yaptırmak zorundadırlar. Aksi takdirde 

çalışma müsaadesi için gerekli evraklar verilmeyecektir. Kulüpler 

Yabancı Antrenör için 10.000,00- TL’yi Su Topu Federasyonu 

banka hesabına katkı bedeli olarak yatıracaklardır. 
 

15. Deplasmanlı Süper Lig sonunda ilk 3 sırayı elde ederek Avrupa 

kupalarına katılma hakkı elde eden kulüpler LEN kulüpler 

müsabakalarında ülkemizi temsil etmek zorundadırlar. Geçerli bir 

mazereti olmadan kupalara katılmayan kulüpler bir sonraki sezon 

Deplasmanlı Süper Lig’de yer alamazlar. Müsabakalar sonunda 

ilk 3 dereceye giren takımlara Avrupa Kupalarına katılmaları 

durumunda TSF destek sağlanacaktır (DESTEK, YK KARARI İLE 

BELİRLENECEKTİR.)   
 

16. Deplasmanlı Süper Lig’de seremoni zorunludur ve takımlar 

müsabakalardan 10 dk. önce seremoni için hazır bulunacaklardır.  

Mazeretsiz olarak seremoniye katılmayan kulüp ya da sporcular 

Disiplin Kuruluna sevk edilirler. 
                                                                                         

17. Statülerin dışındaki durumlarda ve FINA, LEN tarafından 

uygulanacak olan değişikliklere göre TSF Yönetim Kurulu 

Statüde değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 


