
TÜRKİYE SUTOPU FEDERASYONU 
2022- 2023 SEZONU  

U15 KADINLAR TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ 

 

 

1. 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. 

2. U15 Kadınlar Kategorisinde en az 2. kademe Antrenörler Baş Antrenör olarak görev 

yapabilir. (yürüyebilir, mola alabilir, oyuncu değiştirebilir, vb.) 

3. Bu kategoride 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.) 

4. Sezon öncesi Antrenörler federasyon tarafından yapılacak olan seminerlerden en az 

birine katılmak zorundadırlar. Aksi takdirde liglerde görev almalarına izin verilmeyecektir.  

5. 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. 

6. Erkekler süper lig, Erkekler 1. Lig, Erkekler bölgesel Lig, Kadınlar 1. Lig, Kadınlar 2. Lig ve 

Kadınlar Bölgesel Ligde sporcu olarak görev yapan kişiler en az 2. Kademe Antrenör 

belgesine sahip oldukları takdirde kendi lisanlı olduğu kulübün alt yaş kategorilerinde 

Baş Antrenör olarak sahaya çıkabilirler. 1. kademe Antrenör belgesine sahip olanlar da 

sahaya çıkabilirler fakat müsabaka sırasında oyuna hiçbir şekilde müdahale edemezler. 

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

7.  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. 

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

9. Takımlar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne en fazla 20 kişilik takım listesi onaylatabilirler. 

Ancak müsabaka takım listesine on üç sporcu yazabilirler. 

10. Müsabakalara katılacak olan sporcuların ad- soyadları, şapka numaraları ve lisans 

numaralarını içeren Müsabaka listesi müsabakalar başlamadan 1 gün önce federasyon 

temsilcisine teslim edilir. Söz konusu belgeleri ibra etmeyen kulüpler turnuvadan ihraç 

edilirler. 

11.  Müsabakaya katılacak olan; Antrenör- İdareci- Sağlık Elamanı akreditasyon kartı olmadan 

müsabakada görev almazlar.  

12. Su topu liglerinde yer alan kulüpler müsabakalarda tek tip mayo ve başlık giymek 

zorundadırlar. Tek tip mayo giymeyen sporcular müsabakalarda yer alamaz. 

13. U15 Kadınlar kategorisinde müsabakalar; Eleme Turu, Çeyrek Final, Yarı Final ve Final 

aşamalarından oluşur.  
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14. Eleme Turu aşamasında, takımlar A ve B gruplarına federasyonun tarafından yerleştirilir. 
15. Eleme Turu Müsabakaları federasyonun belirleyeceği merkez ve tarihlerde tek devreli lig 

usulüne göre oynanacaktır. 
16. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final aşamaları federasyonun belirleyeceği merkez ve tarihte 

ardı ardına turnuva usulü olarak oynanacaktır. 
17. Eleme Turu Müsabaka Fikstürleri federasyon tarafından hazırlanıp kulüplere 

duyurulacaktır. 

18. Çeyrek Final, Yarı Final ve Final Müsabaka Fikstürleri müsabakalardan 1 gün önce 

yapılacak teknik toplantıda kura çekilerek belirlenecektir. 

19. Tüm müsabakalarda Puanlama Sisteminde TSF müsabaka talimatı esas alınır. 

(Müsabakalar sonunda takımların eşit puanı olması durumunda müsabaka talimatında 

yer alan hususlar uygulanır.) 

20. 2022-2023 sezonunda alt yaş kategori müsabakalarında 2 kez sahaya çıkmayan kulüplerin 

mazeretleri federasyon tarafından haklı görülmez ise turnuvadan ihraç edilecektir. 

21. Müsabakalardan ihraç edilen veya katılacağını bildirdiği halde müsabakalara çıkmayan 

kulüpler karşılaşmalarla ilgili masraflar ve organizasyona vermiş oldukları zararları 

ödemek zorundadır. Bu bedel Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca bu kulüp 

Disiplin/Ceza Kuruluna sevk edilir. 

22. Federasyon gerekli gördüğü hallerde statülerde ve faaliyet programlarında değişiklik 

yapma hakkına sahiptir. 
 
 

 


