TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU
TURKISH WATER POLO FEDERATION

TÜRKİYE SU TOPU FEDERASYONU
2021-22 SEZONU DEPLASMANLI SÜPER LİG ve DİĞER
LİGLER GENEL STATÜSÜ
1. 2021-2022 sezonu 15 Eylül 2021 tarihinde başlar, 14 Eylül 2022
tarihinde sona erer.
2. Faaliyete katılacak olan kulüpler; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne
kulüp tescilleri, sporcu, lisans ve vize işlemlerini yaptırmak
zorundadırlar. Lisansı olmayan sporcu, TSF’den onaylı Akreditasyon kartı olmayan antrenör ve diğer kulüp idarecileri hiçbir
şekilde müsabakalarda görev yapamaz.
3. Süper Lig’de ve 1. Lig’lerde en az 2. kademe antrenörler baş
antrenör olarak görev yapabilir (yürüyebilir, mola alabilir, oyuncu
değiştirebilir, vb.). Bu liglerde 1. kademe antrenörlerin maçlara baş
antrenör olarak çıkmalarına izin verilmeyecektir. Bu liglerde
takımlarda 1. kademe antrenör görev yapar ise müsabaka sırasında
oyuna hiçbir şekilde müdahale edemez (yürüyemez, mola alamaz,
oyuncu değiştiremez, vb.).
4. Takımlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne en fazla 20 kişilik takım
listesi onaylatabilirler. Ancak müsabaka takım listesine (13) sporcu
yazabilirler.
5. Müsabakaya katılacak olan sporcuların ad ve soyadları, şapka
numaraları ve lisans numaralarını içeren liste ile sporcular ve
antrenörlerin lisansları müsabakadan 30 dakika önce, hakem masasına ibraz edilir.
6. Su topu liglerinde yer alan kulüpler müsabakalarda tek tip mayo
giymek zorundadırlar. Tek tip mayo giymeyen sporcular müsabakalarda yer alamaz.
7. Müsabakalarda bençte yer alan antrenör ve idareciler tek tip
kıyafet, pantolon ve kapalı ayakkabı giymek zorundadırlar. Açık
havuzlarda tek tip kıyafet olmak şartıyla şort ve kapalı ayakkabı ile
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müsabakaya çıkılabilir. Bençte en fazla 3 görevli-antrenör-idareci
bulunabilir.
8. 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.
9. Ligde görev yapan antrenör ya da idarecilerin sporcu lisansı
çıkararak kendi takımlarında ya da başka takımlarda oynamalarına
müsaade edilmeyecektir.
10. Müsabakalarda değişmeli olarak ihraç edilen oyuncu, (STF
DİSİPLİN
CEZA
YÖNETMELİĞİ
KURALLARI
UYGULANACAKTIR.)
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.
11. Müsabakalarda kırmızı kart görmek suretiyle ihraç edilen antrenör,
(STF DİSİPLİN CEZA YÖNETMELİĞİ KURALLARI
UYGULANACAKTIR.)
idareci ve yedek sırasında bulunmaya yetkili takım temsilcileri
takip eden ilk maçta takımları başında saha kenarında yer
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alamazlar (tedbir konulmaması durumunda); ilgili 1 maçlık (ihraç
edildiği maçı takip eden) cezadan sonra görevlerine dönebilirler.
Tedbir durumunda Disiplin Kurulu Talimatı uygulanır.
12. Federasyon
müsabakalarda
Temsilci
ve
Gözlemci
görevlendirebilir. Müsabakalarda (hakem ve/veya kural hatalarına)
itiraz halinde MHK yetkilisi ya da gözlemci, idari konulara itiraz
halinde ise Federasyon Temsilcisi yetkilidir. Müsabaka ile ilgili her
türlü itiraz halinde kulüpler 1.500,00-TL.’lik itiraz ücretini
müsabakanın bitiminden 1 saat içerisinde tutanak ile Federasyon
Temsilcisine vermek zorundadır. Bu koşulu sağlamayanların daha
sonra yapacağı itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, Federasyon
Yönetim Kurulu ya da Yönetim tarafından oluşturulan İtiraz
Kurulu tarafından değerlen-dirilecektir.
13. Müsabakalarda dereceye giren kulüplere kupa, sporculara madalya
ya da plaket verilir, Kupa ve Madalya törenlerine kulüpler geçerli
bir mazeret dışında tüm takım sporcularıyla katılmak
zorundadırlar. Törene eksik sporcu ile katılan veya menfi bir tutum
sergileyerek katılan kulüpler disiplin kuruluna sevk edilirler.
14. Tüm müsabakalarda 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.)
15. Sezon öncesi Antrenörler Federasyon tarafından yapılacak olan
seminerlerden en az birine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde
liglerde görev almalarına izin verilmeyecektir.
16. Kulüpler Federasyonun izni olmadan yurtiçinde ya da yurtdışında
hiçbir özel veya resmi müsabakaya katılamazlar.
17.

Statüde yer almayan hususlarda Türkiye Sutopu Federasyonu
Müsabaka Talimatı, talimatta yer almayan hususlarda ise FINA
oyun kuralları geçerlidir.

