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1. 2022-2023 sezonu 20 Kasım 2022 tarihinde başlar.  

2. Faaliyete katılacak olan kulüpler; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne / Federasyona 
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. Kadınlar 2. Liginde en az 2. kademe Antrenörler Baş Antrenör olarak görev yapabilir.  
(yürüyebilir, mola alabilir, oyuncu değiştirebilir, vb.) 

4. Bu ligde 1. kademe Antrenörlerin maçlara Baş Antrenör olarak çıkmalarına izin 
verilmeyecektir. Takımlarda 1. kademe Antrenör görev yapar ise müsabaka sırasında 
oyuna hiçbir şekilde müdahale edemez. (yürüyemez, mola alamaz, oyuncu 
değiştiremez, vb.) 

5. Sezon öncesi Antrenörler federasyon tarafından yapılacak olan seminerlerden en az 
birine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde liglerde görev almalarına izin 
verilmeyecektir. 

6. Aynı sezon içerisinde bir kulüpten akreditasyon belgesi olan Antrenörler sözleşmesi 
devam ettiği sürece ikinci bir kulüp adına akreditasyon belgesi çıkartamaz ve 
müsabakalarda herhangi bir sıfatla görev yapamazlar. 

7. Kadınlar 2. lig takımlarında yer alan oyuncular en 1. Kademe antrenör belgesine 
sahip olmak şartı ile kendi takımlarının alt yaş kategorilerinde antrenör olarak görev 
yapabilirler. 

8. 2. Ligde görev yapan Antrenör ya da idarecilerin sporcu lisansı çıkararak kendi 
takımlarında ya da başka takımlarda oynamalarına müsaade edilmeyecektir. 

9. Müsabakalarda yedek bankında 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 müsabakaya çıkılabilir. 

10. Yedek bankında en fazla 3 görevli (Antrenör-İdareci- Sağlık Elamanı) bulunabilir. 

11. Takımlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne en fazla 20 kişilik takım listesi 
onaylatabilirler. Ancak müsabaka takım listesine on üç sporcu yazabilirler. 

12. U13 kategorisinde takımlar müsabaka listesine on beş (15) sporcu yazabilirler. 

13. Müsabakaya katılacak olan sporcuların ad- soyadları, şapka numaraları ve lisans 
numaralarını içeren Müsabaka listesi 30 dakika önce, hakem masasına ibraz edilir. 

14. Müsabakaya katılacak olan; Antrenör- İdareci- Sağlık Elamanı akreditasyon kartı 
olmadan müsabakada görev almazlar.  
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15. Su topu liglerinde yer alan kulüpler müsabakalarda tek tip mayo ve başlık giymek 
zorundadırlar. Tek tip mayo giymeyen sporcular müsabakalarda yer alamaz. 

16. Tüm müsabakalarda Puanlama Sisteminde TSF müsabaka talimatı esas alınır. (Sezon 
sonunda takımların eşit puanı olması durumunda müsabaka talimatında yer alan 
hususlar uygulanır. 

17. 2022-2023 sezonunda Ligde 2 kez sahaya çıkmayan kulüplerin mazeretleri 
federasyon tarafından haklı görülmez ise ligdeki sıralamasına bakılmaksızın bir alt 
lige düşürülürler. 

18. Mazeretsiz müsabakaya çıkmayan kulüp karşılaşmalarla ilgili masraflar ve 
organizasyona vermiş oldukları zararları ödemek zorundadır. Bu bedel Federasyon 
Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca bu kulüp Disiplin/Ceza Kuruluna sevk edilir. 

19. Kulüpler federasyonun izni olmadan yurtiçinde ya da yurtdışında hiçbir özel veya 
resmi müsabakaya katılamazlar. 

20. 2022-2023 sezonu kura çekiminden önce müsabakaların oynanacağı tarihleri 
belirlenir. Takvim, kura çekiminden sonra normal sezon hafta numaraları itibarıyla 
oynanacaktır. 

21. Genel programa temel teşkil eden takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır. 
Takvimde televizyon yayını, kulüplerin Avrupa Kupaları ve milli müsabakalar 
nedeniyle değişiklik yapılabilir. 

22. Takvim, Spor Toto Erkekler Süper Lig, Erkekler 1. Lig,  Erkekler 1. Lige Yükselme,  
Kadınlar 1. Lig, Kadınlar 2. Lig, Kadınlar 2. Lige yükselme, Alt Yaş Kategorileri ve 
Türkiye Kupası maç tarihlerini içeren geniş programdır. 

23. Türkiye Sutopu Alt Yaş Kategorileri U13, U15, U17 ve U19 yaş grupları adı altında 
oynanır. Müsabakalar; U13, U15, U17 ve U19 kategorilerinde Grup, Yarı Final ve 
Final aşamalarından oluşur.  

24. Grup maçları federasyon tarafından belirlenen merkez ve tarihlerde tek devreli lig 
usulü oynanır. Yarı final ve final maçları ise turnuva usulü oynanır. 

25. Kadınlar 2. Lig takımları en az 1 alt yaş kategorisinde müsabakalara katılmak 
zorundadır. Bu zorunluluğu getirmeyen kulüplere 20. 000 TL para cezası uygulanır. 

26. Tüm kategorilerde katılım sağlayacak takım sayılarına göre statüler revize edilir. 
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 2021-2022 sezonunda 1. Lig, 2. Lig ve Bölgesel liglere katılan ( üst liglere çıkan 
takımlar hariç) takımlar ile Fikstür çekiminden önce ve sonra katılamayacağını 
federasyona bildiren takımlardan oluşacaktır. 

 2022-2023 Sezonu Kadınlar 2. Ligi müsabakaları çift devreli lig usulüne göre 
oynanır. Her bir devre iki bölüm olmak üzere toplam 4 bölüm halinde 
federasyonca belirlenen tarih ve merkezde oynanır. 

  Sezonu 1. Ve 2. Sırada bitiren takımlar 2023-2024 sezonunda Kadınlar 1. Liginde 
oynamaya hak kazanırlar. Ligi son iki sırada bitiren takımlar küme düşer.  

 

SIRA NO TAKIMLAR AÇIKLAMALAR 

1 BODRUM YARIMADA S.K. 
 

 

2 35 SUTOPU YÜZME S.K. 
 

 

3 İSKENDERUN Y.İ. 
 

 

4 ÇINARLI S.K. 
 

 

5 ESTİ S.K. 
 

 

6 ESKİHİSAR SU SPORLARI VE YELKEN S.K. 
 

 

7 KAYSERİ ELİTSEVA S.K. 
 

 

8 KAYSERİ OLİMPİK GSK 
 

 

9 DOLPHİN S.K. 
 

 

11 ATLANTİS GSK 
 

 

12 KURTULUŞ S.K. 
 

 

13 GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL BLD. S.K. 
 

 

14 DALTON GSK 
 

 

15 ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1946 S.K. 
 

 

 

 

 

 

 


