YÖNERGE DEĞİŞİMİ
Uluslararası Basketbol Federasyonu “FIBA” tarafından gönderilen 18 Eylül 2015 tarihli yazı ile 7 – 8 Ağustos 2015 tarihli
FIBA Merkez Yönetim Kurulunda, Uluslararası Oyun Kurallarında 1 Ekim 2015 tarihinden geçerli olmak üzere takımların
sahaya çıkarabilecekleri kenar yönetim sayısının yediden dokuza çıkarıldığı değişim kararı alındığı bildirilmiştir.
Lig Yönetim Esasları Yönergelerinde yer alan;
“Müsabakalar İçin Geçerli Kurallar
Bu yönergede aksi belirtilmedikçe, müsabakalar için Uluslararası Oyun Kurallarında yer alan kurallar geçerlidir.”
hükmüne dayanakla, yönergelerimizin Uluslararası Oyun Kuralları ile uyumlu olması için yönergelerimizin ilgili maddesinin
aşağıdaki şekilde değiştirilmesine Yönetim Kurulumuzun 26.10.2015 gün ve 593 Sayılı toplantısında karar verilmiştir.

ESKİ METİN
22. Antrenörler ve Sahaya
Mensupları

Çıkacak Diğer Takım

22.1. Takımların resmi müsabakalarda sahaya çıkacak
kenar yönetim kadrosu baş antrenör, yardımcı
antrenör, doktor, masör dahil olmak üzere yedi (7)
kişiden fazla olamaz. Sahaya çıkacak yedi (7) kişiden
en az dördünün Türk vatandaşı olması zorunludur.
Yukarıda görev tanımları yapılan kişilerin herhangi
birinin veya birkaçının bulunmaması durumunda
yerlerine başka bir görevli sahaya çıkan yönetim
kadrosunda yer alamaz.
İstisna:
Sezon başında resmi kulüp doktorunu bildirmiş ve
sahaya çıkış belgesi almış kulüpler, maçlarında
doktorun salon içinde olduğunu Teknik Komisere
göstermeleri halinde doktor yerine fizyoterapist ile
sahaya çıkabilirler.
Doktor, fizyoterapist, masör ve kondisyoner gibi
görevleri olan kişilerin bu vasıflarını belgelendirmeleri
zorunludur.

YENİ METİN
22. Antrenörler
Mensupları

ve

Sahaya

Çıkacak

Diğer

Takım

22.1. Takımların resmi müsabakalarda sahaya çıkacak
kenar yönetim kadrosu baş antrenör, yardımcı
antrenör, doktor, masör dahil olmak üzere dokuz (9)
kişiden fazla olamaz. Sahaya çıkacak dokuz (9)
kişiden en az altısının Türk vatandaşı olması
zorunludur.
Yukarıda görev tanımları yapılan kişilerin herhangi
birinin veya birkaçının bulunmaması durumunda
yerlerine başka bir görevli sahaya çıkan yönetim
kadrosunda yer alamaz.
İstisna:
Sezon başında resmi kulüp doktorunu bildirmiş ve
sahaya çıkış belgesi almış kulüpler, maçlarında
doktorun salon içinde olduğunu Teknik Komisere
göstermeleri halinde doktor yerine fizyoterapist ile
sahaya çıkabilirler.
Doktor, fizyoterapist, masör ve kondisyoner gibi
görevleri olan kişilerin bu vasıflarını belgelendirmeleri
zorunludur.

