
FORMAT - KOŞULLAR

• Nike Halı Saha Ligi’nde Liseler (15-19) ve Üniversite- 
ler (17-35) olmak üzere, iki farklı kategori bulunmaktadır. 

• Her sporcu sadece aynı eğitim kurumunda eğitim aldığı 
arkadaşlarıyla oluşturulacak takımlarla müsabakalara 
katılabilir. 

• Her oyuncu yalnız bir takımda mücadele edebilecektir. 

• Liseler kategorisinde 2 TFF Lisanslı, Üniversiteler 
kategorisinde 3 TFF Lisanslı sporcu takımlarda yer 
alabilir 

• Takımlar Liseler kategorisinde kontenjanlara bağlı 
olarak İl Birinciliği, Üniversiteler kategorisinde ise 
Üniversite içi Birincilik müsabakalarına katılabilecektir. 

• Takım listesinde ismi olmayan ve HiF Lisans’ı 
bulunmayan oyuncu müsabakalara katılamaz. Amatör 
lisansı olan sporculara ayrıca HiF Lisansı verilmez, bu 
sporcular lisanslarını ibraz etmekle yükümlüdürler.  

• Takımlar kesin kayıt işlemlerini tamamlamadan lige 
katılmış sayılmazlar. Kontenjanlar dolmadan kesin kayıt 
işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.  

• Müsabakaların yapılacağı sahalar Liseler kategorisinde 
TFF ve SGM tarafından, Üniversiteler kategorisinde ise 
TFF ve ilgili Üniversiteler tarafından belirlenecektir. 

• Müsabakalar 5 oyuncu 1 kaleci olmak üzere 6 kişi ile 
oynanabilecektir.  

• Takımlar Liseler kategorisinde (10) kişiden oluşur. 
Liseler kategorisinde müsabaka listesine en fazla 
10 sporcu yazılabilir ve bir müsabaka sırasında oyuncu 
değişiklik hakkı 4 ile sınırlıdır. 

• Takımlar Üniversiteler kategorisinde (10) kişiden 
oluşur. Üniversiteler kategorisinde müsabaka listesine 
en fazla 8 sporcu yazılabilir ve bir müsabaka sırasında 
oyuncu değişiklik hakkı 2 ile sınırlıdır.

• Halı sahalarda oynanacak lig maçları, 4’er takımdan 
oluşan en fazla 8 grup şeklinde gerçekleşecektir.  
 
• 4'er takımlı gruplarda takımlar tek devre müsabakalar 
gerçekleştirecek her takım gruptaki diğer takımlarla 1 kez 
karşılaşma şansı bulacaktır.  
 
• Maçlar grup turunda puan, diğer turlarda ise eleme 
sistemi ile oynanacaktır.  
 
• Liseler kategorisinde İllerde ve Üniversiteler kategorisinde 
Üniversite Birinciliklerinde puan usulü şeklinde 
gerçekleşecek olan grup müsabakaları sonucunda 
gruplarında 1. ve 2. sırayı alan takımlar üst tura çıkacaktır. 
 
• Maksimum 32 takımın katılımının sağlandığı durumlarda 
1.eleme turunda 16 takımdan 8 takım bir üst tura 
çıkacaktır 
 
• Çeyrek final turunda 8 takımdan 4 takım bir üst tura 
çıkacaktır.  
 
• Yarı final turunda 4 takımdan 2 takım bir üst tura 
çıkacaktır. 
 
• Finale kalan 2 takım tek maç eleme usulü birbirleri ile 
karşılaşacaktır. 
 
• 1.olan takımlar bölge birinciliğine / finallere katılmaya 
hak kazanacaktır.  
 
• Farklı kategorideki takımlar birbirleriyle 
karşılaşmayacaklardır. 
 
• Liseler kategorisinde il birincisi olan takım bölge 
birinciliği müsabakalarına ya da Türkiye finallerinde ilini 
temsil etmek üzere İstanbul'daki finallerde yer alacaktır. 
 
• Üniversiteler kategorisinde üniversite birincisi olan takım 
bölge birinciliği müsabakalarına ya da Türkiye finallerinde 
üniversitesini temsil etmek üzere İstanbul’daki finallerde 
yer alacaktır. 
 
• NHSL Türkiye Finali İstanbul’da eleme sistemiyle 
düzenlenecek maçlarla gerçekleşecek ve her iki kategoride 
Türkiye Şampiyonları belirlenecektir.



OYUN KURALLARI

• Her maç süresi 30 dakikadır. (15 dakika x 2 devre)  
 
• Bir oyuncunun giymek zorunda olduğu temel giysi ve 
gereçler; kollu bir forma veya tisört, şort veya eşofman 
altı, çorap ve spor ayakkabısıdır. Sadece suni çime ve 
halı sahaya uygun ayakkabılar kullanılabilir.   
 
• Müsabakalarda Saha Sorumlularının temin edeceği 
renkli yeleklerin kullanılması zorunludur. 
 
• Müsabaka sırasında herhangi bir şekilde topun yan 
gergi tellerine değmesi ve / veya sahalarda bulunan Taç 
çizgisini geçmesi durumunda hakemin denetiminde taç 
kuralı uygulanacaktır. Taç atışı topa son dokunan 
oyuncunun rakibi tarafından ayakla yapılır.  
 
• Lig kuralları içerisinde kart cezası uygulaması 
yapılacaktır. Kart takibi yapılmayacak olup, hakem 
raporu çerçevesinde ek yaptırım uygulanması gerekmeyen 
durumlarda kırmızı kart cezaları sadece ihracın 
gerçekleştiği müsabakada infazı tamamlanmış olarak 
kabul edilecektir.  
 
• Rakibe yatarak müdahale yapılması durumunda, 
müdahaleye maruz kalan takım lehine direkt serbest 
vuruş hakkı verilir. Yapılan müdahalede topla beraber 
rakibe temas edilirse, (önce topa değmesi kararı 
değiştirmez,) rakibe yatarak müdahale sonrası temas 
ederse veya etme ihtimali varsa belirtilen karar uygulanır, 
ceza sahası içinde olması durumunda penaltıya karar 
verilir.  
 
• Kayarak rakip oyuncuya müdahalede bulunan oyuncu 
kart cezası ile cezalandırılır.

• Başlama vuruşu, direkt, endirekt serbest vuruşlar, penaltı 
vuruşu ve taç atışı esnasında rakip takım oyuncuların toptan 
en az 4 metre uzakta bulunmalıdırlar. !
• Hakemlerin günlük raporları doğrultusunda fairplay’e 
aykırı hareketlerde bulunan takımlara turnuva statüsü 
çerçevesinde ceza verilir.  
 
• Sportmenliğe aykırı her türlü davranış (küfür, kavga vs.) 
Lig’den ihraç sebebidir. Lig'den ihraç edilen takımların 
maçlarında hükmen mağlup statüsü uygulanır. 
 
• Hükmen mağlup takımlar 3-0 mağlup kabul edilir.  
 
• Eleme maçlarının berabere bitmesi durumunda, seri 3'er 
penaltı atışı kullanılır. Penaltı atışlarında galip gelen takım 
bir üst tura çıkmaya hak kazanır.


