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BİRİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler
Madde 1 - Amaç
Bu yönetmeliğin amacı;
1. Quidditch Derneği’ne sporcu ve takım statüsünde üye olma ve sporcu ve takım statüsündeki üyelerin,
üyeliklerinin devam etme şartlarını belirlemek,
2. Koçlar, hakemler ve quidditch ile ilgili diğer kişilerin eğitimlerinin nasıl yapılacağını ve bu statülerin nasıl
verileceğini saptamak,
3. Resmi maçların, turnuvaların koşullarını kararlaştırmak,
4. Disiplin ile ilgili temel oluşturmak,
5. Quidditch Derneği Tüzüğü’nde bahsedilmeyen, quidditch ile ilgili diğer konulara açıklık getirmektir.

Madde 2 - Yönetmelikle ilgili genel hükümler
1. Yönetmelik, gerekli görüldüğünde Quidditch Derneği Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
2. Yönetmelikteki maddeler, Quidditch Derneği Tüzüğü’ne aykırı olamaz. Tüzükle yönetmeliğin çeliştiği
durumlarda tüzükteki maddeler uygulanır.
3. Tüzükte ve yönetmelikte belirtilmeyen durumlarda, Yönetim Kurulu’nun vereceği karar esas alınır.

İKİNCİ BÖLÜM: Sporcular
Madde 3
1. Quidditch oynamak üzere Quidditch Derneği’ne üye olan herkes sporcu olarak adlandırılır.
2. Bir sporcu sadece bir takımın kadrosunda bulunabilir.
3. Sporcular, bu yönetmeliğin Yedinci Bölüm’ündeki ilgili disiplin kurallarına ve dernek tüzüğünde belirtilen
kurallara tabidirler.
4. Sporcular dernek aidatlarını ödemekle yükümlüdürler. Dernek aidatlarını ödemeyen sporcular için Yönetim
Kurulu’nun yaptırım uygulama hakkı bulunmaktadır.

Madde 4 - Turnuva sporcusu statüsü
1. Turnuva sporcusu statüsü, düzenlenen bir turnuvaya sporcunun kayıtlı olduğu resmi takımın katılmaması veya
sporcunun bir takımının olmaması ve sporcunun quidditch oynamak için turnuvadaki oyuncu havuzuna turnuva
sporcusu olarak kaydolması ile kazanılır.
2. Turnuva sporcusu, kaydolduğu turnuva boyunca oynadığı takımın oyuncusu sayılır. Turnuva biter bitmez,
sporcunun turnuva sporculuğu statüsü düşer.
3. Türkiye Quidditch Ligi maçlarında turnuva sporcuları oynayamazlar.
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4. Avrupa Quidditch Kupası için, Avrupa Komitesi tarafından belirlenen turnuva sporcusu şartları geçerlidir. Bu
şartları sağlayan takımlar; oynatacakları turnuva sporcularını, kadro bildiriminden önce Yönetim Kurulu’nu
bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Madde 5 - Turnuva sporcularının sporcu havuzundan seçimi
1. Sporcular sıra usulü ile takımlar tarafından seçilirler. Buna göre:
a. Duyurulan tarihe kadar yapılan turnuva oyuncusu başvuruları sporcu havuzunda toplanır.
b. Takımlar turnuva için kadrolarını iletirler. Kadro iletimi için belirlenen en son tarih geçtikten sonra turnuva
yönetimi takımların sporcu seçimi sırasını belirler. Sıra belirlenirken kadrosunda az sporcu olan takımlara
sıralamada öncelik tanınır. Eşitlik durumuna turnuvanın gerçekleşeceği yere uzak olan takıma öncelik verilir.
2. Bir takımda en fazla 4 turnuva sporcusu oynayabilir.
3. 15 ve daha fazla oyuncusu olan takımlar turnuva oyuncusu alamazlar. Turnuva oyuncusu alan takımların
oyuncu sayısı 15’yı geçemez.
4. Başvuran oyuncular draft sistemi ile takımlara dağıtılır. Draft sisteminde tüm takımlar seçmek istediği
oyuncuları listeler. En az oyunculu takımdan başlayarak oyuncular dağıtılır.
a.Turnuvaya 10 oyuncunun altında oyuncu sayısı ile katılım gösteren takımların, draftta 10 oyuncuyu
tamamlayana kadar önceliği vardır. Bu haklarını kullanıp kullanmamak takımların kararına bırakılmıştır.
b.Bütün takımlar 10 oyuncudan fazla ise draft sisteminde her takım en fazla BİR oyuncu alabilir.
c.Eğer oyuncu sayısı, takım sayısından çok ise draftta ikinci veya üçüncü turlara dönülür.
5. Bir sporcu son bıraktığı takımın A veya B takımlarında havuz oyuncusu olarak oynayamaz.
6. Havuza kayıt olan sporcular, atandıkları takıma itiraz edemezler. Draft sistemi uygulandıktan sonra dağıtılan 2
turnuva oyuncusu ve dağıtıldıkları takımlar turnuva komitesine başvuru yaparak değişim talebinde bulunabilirler.

Madde 6 - Diğer kişiler
1. Uluslararası Sporcular
a. Kısa süreliğine Türkiye’ye okuma, çalışma ve/veya tatil amaçlı gelen ve Türkiye’de bulundukları sürece
quidditch oynamak isteyen yabancı uyruklu kişiler etkinliklere dışarıdan katılım için başvurabilirler.
b. Dışarıdan Katılım İzin Formu’nun doldurulup Quidditch Derneği’nin merkezine ulaşması, başvurunun Quidditch
Derneği Yönetim Kurulu tarafından uygun görülüp onanmasının ardından dışarıdan katılım hakkı kazanılmış
olunur.
c. Dışarıdan katılım izni, başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir. 6 ay geçtikten sonra tekrar
dışarıdan katılım izni için başvuru yapılamaz, dernek üyesi olunmalıdır.
2. 18 Yaşın Altındaki Kişiler
a. 18 yaşın altında olduğu için derneğe üye olamayan ancak etkinliklere katılmak isteyen kişiler; Dışarıdan Katılım
İzin Formu’nu ve Muvafakatname’yi yasal velilerine doldurtmalıdır.
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b. İlgili belgelerin doldurulup Quidditch Derneği’nin merkezine ulaşması, başvurunun Quidditch Derneği Yönetim
Kurulu tarafından uygun görülüp onanmasının ardından dışarıdan katılım hakkı kazanılmış olunur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Takımlar
Madde 7 – Takımlar
1.Quidditch Derneği sporcularının oluşturduğu ve quidditch oynamak üzere kurulmuş takımlardır.
2.Her takım minimum 7, 21’i kadroda, 6’sı kadro dışı olmak üzere maksimum 27 sporcudan oluşabilir. Takımlar
27’den fazla oyuncuyu takım havuzlarında bulunduramazlar. Takımlar oyuncu havuzlarından oyuncu çıkarmak
istediğinde Yönetim Kuruluna bu durumu bildirir ve bu oyuncu takımsız hale gelir ve sözü geçen oyuncu ALTINCI
Bölüm Transferlere bağlı olarak transfer olabilir.
3.Her takım kupa ve lig müsabakaları için katıldığı TQK*1 baş hakem ve snitch koşucusu çıkarmakla yükümlüdür.
Bu sayı hiçbir takım için 4’ü geçmez. Hakemlerin ve snitch koşucuların yetkinliği Hakem Komitesi tarafından
sınavla veya komite kararıyla belirlenir.
4.Her takım kupa ve lig müsabakaları için katıldığı TQK*2 yardımcı hakem ve snitch hakemi çıkarmakla
yükümlüdür. Bu sayı hiçbir takım için 6’yı geçmez. Hakemlerin yetkinliği Hakem Komitesi tarafından sınavla veya
komite kararıyla belirlenir.
5.Turnuvalar için gerekli hakem veya snitch koşucusu sayıları Turnuva Komitesi tarafından değiştirilebilir.
6.Takımların maçlarda kolayca ayırt edilmelerini sağlayan formaları olmalıdır.
a. Her takımın kendine ait en az bir forması olmalıdır.
b. Özel tasarım olmayan ancak takımca renk ve görünüş açısından bir bütünlük oluşturacak kıyafetler (tişört v.s.)
forma olarak kullanılabilir.
c. Formaların özel olarak tasarlanıp bastırılması durumunda formaya dernek logosunun bastırılması zorunludur.
Dernek logosunun vektörel çizimleri Yönetim Kurulu’ndan temin edilebilir.
i.Dernek logosu formanın sağ veya sol üst koluna veya sağ ve sol göğüs kısmına bastırılmalıdır.
ii. Dernek logosunun beyaz fon üstüne kırmızı veya kırmızı ton üstüne beyaz sürümlerinden hangisini
kullanacakları takımlara bırakılmıştır.
iii. Dernek logosunun en boy oranında oynama yapılamaz.
iv. Dernek logosu, formada eğer varsa takım logosundan küçük olamaz.
d. Takım formasının ana rengi, snitch’le karışacak şekilde, sarı ve/veya sarı tonlarında olamaz.

Madde 8 - A ve B takımları
1. Takımlar, B takımı olarak adlandırılan bir tane alt takım kurma hakkına sahiptirler.
2. B takımları, A takımı ile aynı yönetimi ve malzemeleri kullanırlar ancak farklı kaptanlara ve koçlara sahiptirler.
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3. B takımı kurarken B Takımı Başvuru Formu doldurulur ve B takımının kaptanları ile birlikte, A takımının
kaptanlarının da imzası alınır.
4. B takımının ismi A takımı ile aynı olamaz.
5. A-B takımları diğer takımlara göre bazı ayrıcalıklara sahiptirler.
a. Transfer ayrıcalıkları 30’uncu maddenin 6’ıncı bendinde belirtilmiştir.
6. B takımının başka bir B takımı kurması veya A takımının ikinci bir B takımı (C takımı) kurması mümkün değildir.
7. B takımları, ligde ve kupada EQC hakkı için mücadele edip etmeyeceklerini sezonun başında belirtmelidir. EQC
için mücadele edeceğini belirten B takımı, o sezonu takip eden EQC’de geçici transfer haklarını kaybeder. Aksi
durumda geçici transfer hakları geçerlidir.
8. Bir B takımı B takım statüsünden çıkabilir. Lig başlamadan önce B takımı statüsünden çıkan bir takım A takım
statüsü kazanır ve Madde 8.1 ve 8.5’te bahsi geçen ayrıcalıklara o sene itibariyle sahip olunur. Lig başladıktan
sonra B takım statüsünden çıkan bir takım 8.1 ve 8.5’ten faydalanamaz ve 8.7’ye o sene içerisinde tabidir. EQC ile
alakalı daha önce verilmiş karara göre hareket edilir.

Madde 9 - Takım tipleri
1. Takımlar, Üniversite Takımı ve Yerel Takım olmak üzere ikiye ayrılırlar.
a. Üniversite takımları:
i. Sadece bir üniversitenin öğrencilerinden ve/veya mensuplarından oluşan takımlardır.
1. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde sporculardan, üniversite ile olan bağlarını kanıtlamalarını isteyebilir.
ii. Üniversite Takımı olarak kurulmak istenen takımlar üniversitelerinin quidditch ile ilgili
topluluğundan/kulübünden izin almalıdır. Böylesi bir yapının olmadığı üniversitelerde bu şart aranmaz.
iii. Bir üniversitenin birden fazla üniversite takımı olabilir.
iv. Bir üniversitenin birden fazla takımı olması ve bir turnuvaya üniversiteden bir takımın katılması gerektiği
durumlarda; takımların seçimi, eğer turnuva tarafından özel olarak belirtilmemişse, varsa üniversitenin quidditch
ile ilgilenen topluluğuna, topluluğun olmadığı durumda ise takımlara bırakılır. Takımlara bırakılması durumunda,
turnuvaya katılacak takımın nasıl belirleneceği konusu takımlar arasında oy çokluğu ile kararlaştırılır ve karar
Quidditch Derneği’ne ve turnuva yönetimine bildirilir.
b. Yerel takımlar:
i. Belirli bir sınırlama olmaksızın, herkesin katılabildiği takımlardır.

Madde 10 - Takım statüsü
1. 9 sporcu tarafından doldurulan Takım Kurma Başvuru Formu’nun Quidditch Derneği’nin merkezine ulaşması ve
takım aidatının ödenmesiyle birlikte takım başvurusu yapılmış olur.
2. Takım kurma isteği; halihazırda kurulmuş olan başka bir takıma benzerlik göstermesi, hukuki açıdan sakınca
yaratma olasılığı bulunması veya başka nedenlerden ötürü Yönetim Kurulu tarafından reddedilebilir. Bu durumda
takım temsilcisine gerekli düzeltmeleri yapma fırsatı verilir. Başvuru formunun Quidditch Derneği’ne ulaştığı
tarihten itibaren iki ay içerisinde düzeltmeler yapılmazsa başvuru iptal edilir. Takım bağışı geri ödenmez.
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3. Takım kurma başvurusu Yönetim Kurulu tarafından kabul edildikten sonra takım statüsü kazanılmış olur
4. Takımlar, bu yönetmeliğin Yedinci Bölüm’ündeki ilgili disiplin kurallarına tabidirler.

Madde 11 - Takım bağışı
1. Takım bağışı, takım kurulurken bir defaya mahsus olmak üzere alınır ve 100 TL’dir.
2. Takımın dağılması, takımdan cayma, v.s. gibi hiçbir durumda takım bağışının iadesi talep edilemez.

Madde 12 - Takım statüsünün kaybedilmesi
1. Bu yönetmeliğin ilgili yerinde belirtilen bir sezonun bitişi ile yeni sezonun başlangıcı arasındaki sürede
minimum 7 sporcu sayısını sağlayamayan takımların takım statüsü askıya alınır. Takım statüsü askıya alınmış
takımlar Quidditch Derneği’nin organizasyonlarına katılamaz, Quidditch Derneği üyesi takım olarak
adlandırılmazlar. Statüsü askıya alındıkları sezon içerisinde minimum sporcu sayısını sağladıkları anda takımların
statüsü iade edilir.
2. Takım statüsü askıya alınmış takımlar, statüsü askıya alındıkları sezon bitimine kadar minimum sporcu sayısını
sağlayamazlarsa; yeni sezonun başlamasıyla birlikte takım statüsünü kaybederler.
3. Takım statüsünü kaybetmiş takımların isimleri ve logoları, statünün kaybedildiği sezon bitene kadar yeni bir
takım için kullanılamaz.
4. Takım statüsünün kaybedilmesi, takımda bulunan sporcuları etkilemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Koçlar, Hakemler ve Snitchler
Madde 13 - Koçlar
1. Quidditch takımlarını antrenmanlarda ve maçlarda yöneten, takımını taktik, teknik ve kondisyon anlamında
geliştirmeyi amaçlayan kişilerdir.
2. Her takımın bir oyuncu koçu ya da bir oyuncu olmayan koçu olabilir.
a. Oyuncu koç: Hem takımda sporcu olarak yer alan hem de takımın koçluk görevini yerine getiren kişidir. Bir
takımda sporcu olup başka bir takımda koç olunamaz.
b. Oyuncu olmayan koç: Takımda sporcu olarak yer almayıp, takımın koçluk görevini yerine getiren kişidir.
3. Bir takımla resmi ilişiği olan bir kişi, başka bir takımda koçluk yapamaz.

Madde 14 - Koç statüsü
1. Quidditch Derneği tarafından düzenlenen eğitimlere katılan ve başarıyla tamamlayan kişiler, koç statüsü
kazanırlar.
2. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde, koç statüsü için yeni kriterler belirleyebilir. Bu kriterleri sağlamayan
koçların statüleri yeni sezonun başlangıcıyla birlikte düşürülür.
3. Koçlar, bu yönetmeliğin Yedinci Bölüm’ündeki ilgili disiplin kurallarına tabidirler.
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Madde 15 - Koç eğitimi
1. Quidditch Derneği, uygun gördüğü şekilde ve gerek gördüğü sıklıklarda koçluk eğitimi düzenler. Eğitimlerin
içeriği Quidditch Derneği tarafından belirlenir.

Madde 16 - Koç statüsünün kaybedilmesi
1. Quidditch Derneği tarafından belirlenen gerekli kriterleri sağlamayan koçların statüleri yeni sezonun
başlangıcıyla birlikte düşürülür.
2. Disiplin veya başka nedenlerle, Yönetim Kurulu; kişilerin koç statüsünü iptal edebilir. Böyle durumlarda
Yönetim Kurulu iptal sebebini açıklamakla yükümlüdür.

Madde 17 - Hakemler
1. Quidditch maçlarını yöneten, Quidditch Derneği üyesi 18 yaşın üzerindeki kişilerdir.
2. Hakemler Quidditch Derneği Yönetim Kurulu tarafından duyurulan Kural Kitabı’na göre maçları yönetirler.
3. Hakemler hiçbir şekilde taraf tutamazlar.
4. Hakemler, eğer varsa, bağlı oldukları takımın maçlarını yönetemezler.
5. Hakem eğitimi alan sporcular, faal olarak hakemlik yapacaklarını taahhüt ederler.
6. Hakemler;
a. Baş hakem
b. Yardımcı hakem
c. Snitch hakemi
d. Masa hakemi
e. Sayı hakemi olmak üzere beşe ayrılırlar.

Madde 18 - Hakem statüsü
1. Quidditch Derneği’nin verdiği eğitimleri tamamlayan ve/veya yapılacak yazılı ve/veya pratik sınavları geçen
hakem adayları hakemlik statüsünü kazanırlar.
2. Hakemler, bu yönetmeliğin Yedinci Bölüm’ündeki ilgili disiplin kurallarına tabidirler.

Madde 19 - Hakem statüsünün kaybedilmesi
1. Yönetim Kurulu; şike, teşvik, taraflı şekilde maç yönetme, uygunsuz davranış gibi hallerde ve/veya disiplin
kurallarına uymamaları halinde hakem statüsündekilerin, statülerini iptal edebilir.
2. Bir sezon boyunca toplamda sıfır resmi maç yönetmiş hakemin, hakem statüsü iptal edilir. Tekrar hakem
statüsü kazanması için eğitimlere katılması gerekir.
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3. Quidditch Derneği tarafından belirlenen gerekli kriterleri sağlamayan koçların statüleri, verilen sürenin
sonunda hala kriterler sağlanmıyorsa düşürülür.

Madde 20 - Snitchler
1. Snitchler 18 yaşın üzerindeki kişilerden oluşurlar.
2. Tarafsızdırlar.
3. Maçlarda, her şeyden önce kendileri ve arayıcılar olmak üzere, insanların sağlığını gözeterek mücadele ederler.
4. Başta sarı olmak üzere kolay göze çarpan renklerde kıyafetler giymek, snitch kavramını izleyenlere ve
oynayanlara eğlenceli ve çekici hale getirmek önceliklerindendir.
5. Snitchler, bu yönetmeliğin Yedinci Bölüm’ündeki ilgili disiplin kurallarına tabidirler.
6. Snitchler bağlı oldukları takımın maçlarında snitchlik yapamazlar.

Madde 21 - Snitch statüsünün kaybedilmesi
1. Yönetim Kurulu; şike, teşvik, maçta taraflı hareket etme, uygunsuz davranış gibi hallerde ve/veya disiplin
kurallarına uymamaları halinde snitch statüsündekilerin, statülerini iptal edebilir.
2. Quidditch Derneği tarafından belirlenen gerekli kriterleri sağlamayan snitchlerin statüleri, verilen sürenin
sonunda hala kriterler sağlanmıyorsa düşürülür.
3. Snitch statüsü iptal edilmiş kişiler, iptal kararı kalkmadığı sürece bir daha snitchlik yapamazlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Resmi maçlar
Madde 22 - Türkiye Quidditch Ligi
1. Quidditch Derneği’ne bünyesinde Türkiye’de quidditch oynayan takımların katılımıyla oluşan ligdir.
2. Takımlar resmi maçlarda aldıkları sonuçlara göre sezon sonunda sıralanırlar.
3. Bir sezon Ocak ayı ile Türkiye Quidditch Kupası arasındaki tarih olarak tanımlanmıştır Yönetim Kurulu, gerek
gördüğünde sezon tarihlerini değiştirebilir.
a. Sezon başladıktan sonra kurulan takımların sezona dahil edilip edilmeyecekleri Yönetim Kurulu kararıyla
belirlenir.
4. Türkiye Quidditch Ligi 1. ve 2.lig olarak ayrılır. Yönetim Kurulu her sezon ligler için 2 adet Oyun Koordinatörü ve
2 adet Hakem Koordinatörü belirler.
5. Ligde her takım rakipleriyle 1 kez karşı karşıya gelip aynı gün içinde 2 maç yapar.
a. Türkiye Quidditch Ligi her senenin başında usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek üzere bir fikstür
üzerinden tamamlanır.
b.Her takımın eşit sayıda deplasman oynamasına mümkün olduğunca özen gösterilir.
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c. Fikstür uygulanırken şehirler arası maçlarda misafir takımın isteklerine göre hareket edilir. Misafir olacak takım
maçın yapılması söylenen tarih içinde- 1.hafta hariç- istediği bir hafta maçını gerçekleştirebilir. Bir takım isterse
deplasman maçlarını belirlenen tarih içerisinde 2 hafta gerçekleştirebileceği gibi bir hafta aynı gün veya farklı
günlerde oynayabilir.
d. Aynı bölge takımlarının maçları ilk 2 hafta oynanmak zorundadır. İlk hafta anlaşma sağlanmazsa ikinci haftas
maç oynanır. Eğer bir takım deplasmana gidecekse ya da başka şehirden bir takımla maç yapacaksa bölge içi
takımla olan maçı bu maçtan önce oynanmalıdır. Eğer herhangi bir takım 2.hafta deplasmana gidecekse veya bir
takımı misafir edecekse 1. Hafta bölge içi maçlarını tamamlamak zorundadır.
6. Yapılan/yapılmayan resmi maçların sonunda takımların puan dağılımı şu şekilde yapılır:
a. Yapılan resmi maçların galibi 2 puan, yenileni 1 puan alır.
b. Herhangi bir sebepten dolayı maça çıkmayan, maç yapamayan veya diskalifiye edilen takımlar 0 puan alırlar.
c. Hükmen mağlubiyet olan maçların sonucu galip olan takımın isteğine bakarak son geçerli skor veya 120*-0
olarak tescillenir.
i. Bir takımın maça çıkmadığı/hükmen mağlup olduğu maçlar 120*-0 olarak, iki takımın da karşılıklı maç yapmadığı
durumlar da 0 - 0 olarak tescillenir.
7. Lig sonunda puanda eşitlik olması durumunda bir sağdaki kritere bakılacak şekilde şu şekilde yapılacaktır:
a.Quaffle Averajı/Oyun Süresi
b.Yakalanan snitch sayısı
c.Daha fazla sayı atan takım
d.Daha az sayı yiyen takım.
e.Daha az kırmızı kart alan takım
f.Daha az sarı kart alan takım.
g. Yazı-Tura

8. Lig bitimindeki sıralamaya göre
a. 1. Lig'in 8. takımı 2. Lig'in 3. takımıyla
1. Lig'in 9. takımı 2. Lig'in 2. takımıyla
1. Lig'in 10. takımı 2. Lig'in 1. takımıyla
yükselme-düşme maçları yapacaktır.
Sezon bitiminde yükselme-düşme maçlarının oynanması için de 4 haftalık bir aralık belirlenecektir .Yükselmedüşme maçları aynı günde oynanacak 3 maçlık bir seri halinde olacak ve 2 maçı kazanan takım üst ligde mücadele
edecekken kaybeden takım alt ligde oynanacaktır. Serinin ilk 2 maçını aynı takımın kazanması halinde 3. bir maç
oynanmayacaktır.
b. TQK gruplarının dağıtılması için kullanılacak kurada takımların ligdeki konumlarına göre belirlenen torbalardan
yararlanılır. 1.Lig takımları üst torbalardan kuraya katılır. Örneğin; 4 torba olacak ise 1. Lig takımları 1 ve 2.
Torbaları 2. Lig takımları 3 ve 4. Torbaları oluşturur.
9. Lig maçlarında; IQA değişiklikleriyle IQA Kural Kitabı 2016-2018 kullanılır.
10. Her takım belli bir sınırın üstünde hakemlik puanı çıkarmak zorundadır. Sene sonunda bu puanı
tamamlamayan takımlar TQK’ya bir alt torbadan katılırlar ve ayrıca mevcut lig sıraları 1 basamak düşürülür. Puan
sınırı ve hakemlik puanları her sene başında Yönetim Kurulu tarafından açıklanır.

11. Kart cezaları:
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a. Mavi kartların kaydı tutulmaz.
b. Sarı kartların kaydı tutulur. Buna göre:
i. İki sarı karttan kırmızı kart gören oyuncular sadece o maç için cezalı olurlar.
ii. Lig süresince 6 sarı kart sayısına ulaşan oyuncular bir sonraki maç cezalı duruma düşerler. Cezasını çeken
oyuncuların sarı kart sayısı sıfırlanır.
c. Kırmızı kartların kaydı tutulur. Buna göre:
i. Doğrudan kırmızı kart gören oyuncular o maçla birlikte bir sonraki maç da otomatik olarak cezalı duruma
düşerler.
ii. Oyuncuya kırmızı kartı gösteren hakemin (ve gerekirse yardımcı hakemin) ifadeleri doğrultusunda Kurallar
Komitesi oyuncuya bir maçtan daha fazla ceza vermeye karar verebilir.
e. Lig sonunda sarı kartlar sıfırlanır ancak kırmızı kartlardan doğan cezalar bir sonraki lige aktarılır.
12. Maç itirazları:
a. Maçın sonucuna etki edecek bir hata yapıldığı düşünüldüğünde, öncelikle maç esnasında hakemlerle konuşarak
çözülmeye çalışılmalıdır.
b. Hakemlerle konuştuktan sonra hala büyük bir hata olduğu düşünülüyorsa, maç çizelgesinin altı imzalanmalı ve
itiraz sebebi, ilgili takıma ayrılan itiraz kısmına detaylı bir şekilde açıklanmalı ve yazının sonuna, itiraz kısmına imza
atılmalıdır.
c. Eğer maçın oynandığı tarihten 15 gün içerisinde yeni bir kural ihlaline dair bir kanıt elde edilirse takımların
ayrıca bir itiraz yapma hakkı bulunmaktadır. Maçın takımları maçın oynandığı tarihten 15 gün geçmesinden sonra
ikinci itiraz hakkını kaybeder.
d. Maç itirazları ile alakalı kararları Kurallar Komitesi verecektir.
d. Komite üyelerini itiraz sebebini okuyacak ve gerek duyarsa takım kaptanından olayın detaylarını öğrenecektir.
i. Maçın tekrar edilmesi kararı çıkması durumunda, sezon bitmeden en kısa sürede, Lig komitesinin belirlediği bir
tarihte maç tekrarı yapılacaktır. Bir takımın maça çıkmaması durumunda maç 120*-0 olarak takımın aleyhine
tescillenecektir.
ii. Eğer sezon bitmeden maç tekrarlanmazsa, maç “oynanmadı” kabul edilecektir.
iii. Maçın tekrar edilmesi kararı çıkmaması durumunda itiraz reddedilecektir.
13. Maç fotoğraflarının mülkiyeti fotoğrafı çeken kişiye aittir. Fotoğrafçılar, fotoğraflarının kullanım hakkını, eser
sahibi olarak isimlerinin belirtilmesi şartıyla Quidditch Derneği’ne vermiş sayılırlar.
14. Maç videolarının mülkiyeti Quidditch Derneği’ne aittir. Videoları çeken kişiler, bu videoları dernek adına
gönüllü olarak çektiklerini kabul etmiş sayılırlar ve dernekten onay almadan videoları hiçbir yere yüklememeyi ve
hiç kimseye vermemeyi ve videoları en kısa sürede ilgili kişilere ulaştırmayı taahhüt ederler.
15. Aracılık talebi: Quidditch Derneği, takımların iyi niyetine güvenmektedir. Ancak, bir takımın, başka bir takımın
geçerli bir sebebi olmaksızın veya kötü niyetle kendileriyle maç yapmadığını düşündüğü durumlarda Türkiye
Quidditch Ligi için belirlenmiş Oyun Koordinatörlerine başvurma hakkı vardır.

www.quidditchdernegi.org

Quidditch Derneği - Quidditch Yönetmeliği

Madde 23 - Sezon içinde oynanan maçlar
1. Sezon içinde oynanan maçların organizasyonu maçı yapacak olan takımların sorumluluğundadır.
2. Maç yapacak takımlar; malzemelerin, sahanın, v.s. Kural Kitabı’na uygun olmasını ve sporcuların sağlığını ve
güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.
3. Maçta en az bir adet baş hakem, bir masa hakemi ve bir snitch bulunması zorunludur. Bir baş hakem, üç
yardımcı hakem, bir masa hakemi, bir snitch ve iki sayı hakemi bulunması tavsiye edilir. Hakemler, Quidditch
Derneği’nin yaptığı değişiklikleri dikkate alarak Kural Kitabı’na uygun olarak maçı yönetirler.
4. Ev sahibi takım en az; iki set çember (2 kısa, 2 orta ve 2 uzun çember), 1 quaffle, 3 bludger, tutucu bölgeleri ve
saha sınırlarını işaretlemek için yeterince antrenman çanağı (kuka, vs.), bir kronometre ve bir maç çizelgesi
sağlamakla yükümlüdür. Malzemelerin yedeklerinin olması tavsiye edilir.
5. Takımlar, maç tarihinden EN AZ BİR(1) GÜN ÖNCE Maç Bildirim Formu’nu ayrı ayrı doldurmakla yükümlüdürler.
En az bir gün önceden Maç Bildirim Formu doldurulmayan maçlar, resmi maç olarak sayılmazlar.
a. Maç bildirim formları internetten doldurulur.
b. Takımlara ait şifre kısmı doğru olmayan maç bildirim formları geçersiz sayılır.

Madde 24 - Maçların resmi maç olarak tescil edilmesi
1. Hakem maç öncesinde, kendisine verilmiş kadrolardan iki takım oyuncularının sporcu kimlik kontrollerini
yapacak ve bütün oyuncuların resmi olarak oynamaya uygun olduğunu teyit edecektir.
2. Hakem maçı yönetecek ve maçın resmi olarak teyit edilip edilmemesi gerektiğine karar verecektir.
a. Kural Kitabı’ndan büyük sapmalar olması, yetersiz hakemlerle oynanması, uygun olmayan ekipmanlarla
yapılması veya resmi sporcu olmayan kişilerin oynaması, v.s. gibi durumlarda temsilci maçı tescil etmeyecektir.
Eğer bu gibi durumlar maçtan önce fark edilirse, hakem tarafından takımlara gerekli uyarılar yapılacaktır.
b. Kural Kitabı’ndan büyük sapmaların olmadığı, ekipmanların, v.s. uygun olduğu, temsilci tarafından düzgün
yapıldığına kanaat getirilen maçlar tescil edilecek ve maçın sonucu hakem tarafından Quidditch Derneği’ne
bildirilecektir. Maç çizelgesi de eksiksiz olarak doldurulup Oyun Yönetimi sorumlusuna teslim edilecektir.
3. Yönetim Kurulu gerek gördüğünde, hakemin tescil yetkilerini devralmak üzere bir temsilciyi maça gönderebilir.
4. Maçın sonucuna etki ettiği düşünülen hataların olduğu durumlarda, 22’nci Madde’nin 12’inci bendi uygulanır.

Madde 25 - Sezon arasında oynanan maçlar
1. Türkiye Quidditch Kupası ile 1 Ocak arasındaki tarihler sezon arası olarak belirlenmiştir. Bu tarihlerde yapılacak
maçlar hazırlık maçı olarak değerlendirilir ve resmiyet kazanmazlar.
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Madde 26 - Türkiye Quidditch Kupası
1. Türkiye Quidditch Kupası’nın ne usulde yapılacağı (eleme, lig, grup v.s.) Quidditch Derneği tarafından belirlenir
ve duyurulur.
2. Türkiye Quidditch Kupası; Quidditch Derneği’nin başvurular arasından uygun gördüğü topluluğun, takımın,
organizasyonun veya kuruluşun ev sahipliğinde yapılır. TQK Ev Sahipliği başvuru tarihleri ve gereksinimleri
Quidditch Derneği web sayfasında duyurulur.
3. Quidditch Derneği, TQK Organizasyon Ekibi için başvuru alıp, başvurular arasından seçebileceği gibi; kupanın
organizasyonunu tamamen Ev Sahibi’ne de bırakabilir.
4. Ev Sahibi ve Organizasyon Ekibi, turnuvayı düzenlemek için birlikte çalışırlar. Yönetim Kurulu’nun
görevlendireceği bir temsilci de Quidditch Derneği’ni temsilen turnuvanın organizasyon işlerini, denetleme,
gözlemleme ve gerektiğinde yardım etme amacıyla takip eder.
5. Maç fotoğraflarının mülkiyeti fotoğrafı çeken kişiye aittir. Fotoğrafçılar, fotoğraflarının kullanım hakkını, eser
sahibi olarak isimlerinin belirtilmesi şartıyla Quidditch Derneği’ne vermiş sayılırlar.
6. Maç videolarının mülkiyeti Quidditch Derneği’ne aittir. Videoları çeken kişiler, bu videoları dernek adına
gönüllü olarak çektiklerini kabul etmiş sayılırlar ve dernekten onay almadan videoları hiçbir yere yüklememeyi ve
hiç kimseye vermemeyi ve videoları en kısa sürede ilgili kişilere ulaştırmayı taahhüt ederler.
7. Kart cezaları: Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Turnuva Komitesi tarafından belirlenip turnuvadan önce
açıklanır.

Madde 27 - Türkiye Quidditch Takımlar Sıralaması
1. Türkiye Quidditch Takımlar Sıralaması, takımların Türkiye Quidditch Kupası’nda aldıkları sıraya göre belirlenir.
2. Türkiye Quidditch Ligi’nde yer almış ancak TQK’ya katılmamış takımlar; TQK’ya katılmış takımların ardından
ligdeki sıralamalarına göre yerleşirler.

Madde 28 - Avrupa Quidditch Kupası
1. Avrupa Quidditch Kupası, Avrupa’da yer alan quidditch takımları arasında yapılan kupadır.
2. EQC’nin katılım şartlarını, turnuva yerini ve zamanını ve turnuvayla ilgili diğer konuları IQA kararlaştırır.
3. Aktif sezonda EQC’ye Türkiye’den katılım haklarının:
a. Mevcut sayının yarısı TQK’dan diğer yarısı Lig üzerinden verilir. Tek sayıda hak gelmesi durumunda yarıya
bölünüp yukarıya tamamlanan sayıdaki hak TQK’ya verilir, aşağıya tamamlanan hak lige verilir. Örneğin 3 hak
gelmesi durumunda 2 hak TQK’ya 1 hak TQL’ye verilir.
b. Ligden EQC’ye gitmeye hak kazanan takımlar TQK’dan da hak alırsa, TQK’daki sıradaki takım EQC hakkı alır.
Örneğin; Lig 2.si TQK’dan EQC hakkı alırsa hak TQK’daki sıradaki takıma geçer.
c. TQK ilk 4 takıma sorulduktan sonra hak ligde ilk 4’te hak kazanmamış takımlara sırasıyla geçer. Bu takımların
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aynı olması veya EQC’ye gitmeyeceğini bildirmesi durumunda hak TQK’da 5. sıradaki takıma geçer ve TQK
üzerinden sıradaki takımlarla devam eder.
4. EQC’ye katılmaya hak kazandığı halde çeşitli sebeplerden ötürü katılamayacak takımların, TQK’nın sonlandığı
tarihten itibaren belirlenen süre içerisinde Quidditch Derneği’ne katılamayacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
a. Bir takımın katılamayacağını bildirmesi durumunda, sıralamada bir altında bulunan takım çağırılır. Yedekten
çağrılan takımların katılamayacağını bildirme zorunluluğu yoktur. Ancak bildirmeleri durumunda, sıralamada bir
sonraki takım çağrılır.
b. Katılmayacağını bildirmediği halde EQC’ye katılmayan takımlar ertesi sezon için ceza alırlar. Bu cezaya göre,
ertesi sezon EQC’ye direk katılmaya hak kazansalar dahi birinci yedek takım olurlar. Eğer diğer takımlardan
gidemeyeceğini bildiren olursa ancak o zaman gidebilirler. Örneğin; Türkiye’den iki takımın katılma hakkı varken
ceza almış bir takım TQL’de ikinci olursa, TQL’de birinci ve üçüncü olan takımlar EQC’ye giderler. Ancak, birinci
veya üçüncü takım EQC’ye gidemeyeceğini bildirirse, o durumda ilk yedek olarak ceza almış olan ikinci takım
çağırılır.

Madde 29 - Türkiye’de düzenlenecek diğer turnuvalar
1. Resmi turnuva:
a. Bir veya birden fazla Quidditch Derneği temsilcisinin turnuva organizasyonunda yer aldığı, Quidditch Derneği
kural ve ilkelerine uygun olarak düzenlenen turnuvalardır.
b. Resmi turnuvalara sadece resmi takımlar katılabilir. Ancak, Quidditch Derneği Yönetim Kurulu’nun onaylaması
durumunda istisnalar uygulanabilir.
c. Sadece resmi takımların katıldığı resmi turnuvaların maçları resmi maç olarak tescil edilir.
2. Yarı resmi turnuva:
a. Turnuvanın organizasyonunun Quidditch Derneği ile iletişimde olduğu, Quidditch Derneği kural ve ilkelerine
uygun olarak düzenlenen turnuvalardır.
b. Yarı resmi turnuvalara katılacak takımları turnuva organizasyonu belirler.
c. Yarı resmi turnuvaların maçları resmi maç olarak tescil edilmez.

ALTINCI BÖLÜM: Transferler
Madde 30
1. Lig sonu (Play-off sonu) ile Kupa başlangıcı arasında ve Kupa sonu ile Lig başlangıcı arasında 2 transfer dönemi
vardır. Transfer dönemi dışında transfer yapmak yasaktır.
i. Lig (Ligin başlangıç tarihi ile Play-off bitiş arası) ve Kupa süresince transferler, A-B arası geçiş dahil transfer
yapmak yasaktır.
2. Transfer talepleri Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu takımlara resmi mail
adresleri vasıtasıyla veya sözlü veya yazılı olarak bildirilir. Takımlar, değerlendirme sonucunu transfer talebinde
bulunan oyuncuya bilgilendirmekle yükümlüdürler.
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a. 18 yaşın altında olup dernek etkinliklerine dışarıdan katılım izni olan kişiler için transfer talebi yapılmaz, sadece
sözlü veya yazılı olarak bildirimde bulunulur. Bu kişiler, işbu maddenin 4, 5 ve 6 ve7’inci bentlerindeki transfer
kurallarına tabidirler.
3. Transfer talebi yapılan oyuncular maç kadrosuna yazılabilirler. Bu durumda Yönetim Kurulu, transferin
onaylanıp onaylanmadığını maça kadar takıma bildirmekle yükümlüdür.
a. Transfer talebi onaylandığı takdirde sporcu maçta oynayabilir.
b. Transfer talebi onaylanmazsa sporcu maç kadrosundan çıkartılır. Çıkartılan sporcunun yerine kadroya yeni
sporcu eklenmez.
c. Transfer talebi yapılmadan sporcu maç kadrosuna yazılamaz.
4. Her sporcunun 1 yıl içerisinde 1 kere transfer olma hakkı vardır.
a. Sporcular transfer haklarını EQC’de oynamak amacıyla kullanamazlar.
b. İlk defa bir takıma transfer olan sporcuların, o dönem içerisinde için transfer hakkı saklıdır. Örn. quidditch’e
yeni başlayan bir kişi bir takıma girdikten sonra, o aynı transfer dönemi içerisinde başka bir takıma transfer
olabilir.
c. Bir takımda kayıtlıyken, takımdan ayrılıp, aynı sezon içerisinde başka bir takıma transfer olan sporcuların o
sezon için başka transfer hakkı yoktur.
d. Bir takımda kayıtlıyken, takımdan ayrılıp (o sezonu takımsız geçirip), başka bir sezon başka bir takıma transfer
olan sporcular ilk defa bir takıma transfer olacak sporcu olarak kabul edilirler.
e. Bir takımda kayıtlıyken başka bir takıma transfer olan oyuncu, sezon bitmeden transfer olduğu takımdan
ayrılırsa (takımsız kalırsa); yeni sezonda ilk defa bir takıma transfer olacak sporcu olarak kabul edilmezler, transfer
olmak için transfer haklarını kullanmaları gerekir.
f. Bir takımda kayıtlıyken dernek üyeliğinden ayrılıp, aynı sezonda tekrar derneğe üye olan sporcular ilk defa bir
takıma transfer olacak sporcu olarak kabul edilmezler, transfer olmak için transfer haklarını kullanmaları gerekir.
5. Bir transfer dönemi içerisinde 1 kere transfer olmuş sporcunun, Yönetim Kurulu tarafından geçerli
görülebilecek (ikametin ya da üniversitesinin değişmesi gibi) bir sebebi varsa, sporcuya ek 1 transfer hakkı daha
verilebilir.
6. 8’inci Maddenin 7. bendindeki şartları sağlayan A-B takımları aşağıdaki transfer ayrıcalıklarına sahiptirler.
a. Türkiye Quidditch Kupası’nda:
i. A-B takımları arasında geçici transfer yoktur.
b. Türkiye Quidditch Ligi’nde:
i. A-B takımları arasında geçici transfer yoktur.
c. Diğer resmi turnuvalarda:
i. A-B takımları arasında sınırsız geçiş olanağı vardır fakat bu geçişler sadece bu turnuva süresince geçerlidir.
(istisnai durum için bkz. 8.7)
d. Gayriresmi turnuvalarda:
i. Gayriresmi turnuvalarda, turnuva yönetiminin belirleyeceği kurallar geçerlidir.
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7. Bir oyuncu, EQC hakkı kazanmış bir takıma transfer olursa bu transfer sezonunu takip eden bir sonraki transfer
sezonunda transfer olma hakkını kullanamaz. Bu durum A-B takımları arasındaki geçişleri bağlamaz. Örneğin;
2018 yılında EQC’ye katılacak bir takıma transfer olan oyuncu TQL ile TQK arasındaki sezonda transfer olamaz.
a. EQC’ye katılma hakkı kazanan takımlar arasındaki transferlere böyle bir yasak getirilmez.

YEDİNCİ BÖLÜM: Disiplin
Madde 31 - Disiplin cezası gerektiren durumlar
1. Quidditch Derneği üyesi tüm sporcular, hakemler, koçlar ve diğer kişiler; bu maddenin a, b, c, d ve e
bendlerinde belirtilen davranışlarda bulunmayacaklarını, bu davranışlarda bulundukları takdirde ceza
alabileceklerini bildiklerini kabul ederler.
a. Ayrımcılık
i. Üyeler, her ne sebeple olursa olsun ırkçı, cinsiyetçi veya ayrımcı olarak görülebilecek hiçbir eylemi ve/veya
söylemi desteklemeyeceklerini ve cesaretlendirmeyeceklerini, bu tarz eylemlerde ve/veya söylemlerde
bulunmayacaklarını, bunlara göz yummayacaklarını kabul ederler.
ii. Ayrımcılık bu yönetmelikte; insanlara, ırk, yaş, cinsiyet veya cinsel eğilimle sınırlı olmaksızın, çeşitli sebeplerle
haksız veya önyargılı muamele olarak tanımlanmıştır.
iii. Irkı, yaşı, cinsiyeti veya cinsel eğilimi sebebiyle bir kişi aleyhinde konuşmak veya davranışlarda bulunmak da
ayrımcılık içeren davranışlardandır.
b. Cinsel Taciz
i. Üyeler, her ne sebeple olursa olsun cinsel taciz olarak görülebilecek hiçbir eylemi ve/veya söylemi
desteklemeyeceklerini ve cesaretlendirmeyeceklerini, bu tarz eylemlerde ve/veya söylemlerde
bulunmayacaklarını, bunlara göz yummayacaklarını kabul ederler.
ii. Cinsel taciz bu yönetmelikte; istenmeyen müstehcen söylemler ve/veya hareketler olarak tanımlanmıştır.
c. Cinsel saldırı
i. Üyeler, her ne sebeple olursa olsun cinsel saldırı olarak görülebilecek hiçbir eylemi ve/veya söylemi
desteklemeyeceklerini ve cesaretlendirmeyeceklerini, bu tarz eylemlerde bulunmayacaklarını, bunlara göz
yummayacaklarını kabul ederler.
ii. Cinsel saldırı bu yönetmelikte; başka bir kişiye, o kişinin rızası olmadan, cinsel içerik taşıyan bir davranışta
bulunmak olarak tanımlanmıştır.
iii. Bir kişiye, o kişi tarafından açıkça izin verilmediği halde, dokunmak da cinsel saldırı içeren davranışlardandır.
d. Quidditch ile alakalı mütecaviz davranışlar
i. Bir resmi Quidditch Derneği turnuvasını, kupasını, maçını, idmanını veya organizasyonunu, haklı bir sebebi
olmaksızın engellemeye veya bozmaya çalışmak.
ii. Bir resmi Quidditch Derneği turnuvası, kupası, maçı esnasında; organizasyonun adilliğine, saygınlığına gölge
düşürücü veya zarar verici davranışlarda bulunmak.
iii. Bir resmi Quidditch Derneği maçı esnasında hakemlerin mutlak otoritesine veya bir resmi Quidditch Derneği
turnuvası veya kupası esnasında Organizasyon Ekibi’ne saygısızlık etmek.
iv. Türkiye genelinde Quidditch’e ve/veya Quidditch Derneği’ne zarar verebilecek davranışlarda bulunmak.
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e. Diğer mütecaviz davranışlar
i. Diğer mütecaviz davranışlar, sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, bir kişinin dinini, inançlarını, yeteneğini,
vücudunu, v.s. rencide edici veya bu tarz şeylerden ötürü ayrımcılık içeren söylemler ve/veya eylemlerde
bulunmayı veya bu tarz söylem ve eylemleri desteklemeyi veya cesaretlendirmeyi kapsar.
ii. Önceki maddelere ek olarak; saha dışında diğer kişinin izni olmadan her türlü fiziksel temas yasaktır. Fiziksel
temas, sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, sarılmayı, top vasıtasıyla dokunmayı, ittirmeyi, kavga etmeyi,
şiddete başvurmayı kapsar.
iii. Turnuva, maç, idman veya Quidditch Derneği üyelerinin bir araya geldiği her türlü ortamda bir kişiye yönelik
küfürlü, kırıcı ve/veya saldırgan söylemler yasaktır.
iv. Maçlarla, turnuvalarla ve Quidditch ile alakalı diğer şeylerle ilgili şike, teşvik, vb. davranışlar yasaktır.
v. Bu maddede yazılmamış ancak Quidditch Derneği Yönetim Kurulu tarafından ceza gerektiren durumlar.

Madde 32- Bildirim
1. Disiplin cezası gerektiren durumların Quidditch Derneği’ne bildirimi, Quidditch Derneği Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı’nın resmi e-posta adresine atılan bir e-posta yoluyla veya Quidditch Derneği Yönetim Kurulu’na
hitaben yazılan bir dilekçe verilerek yapılır.
2. Bildirim yapılırken şahit olunan/maruz kalınan olayların bütün detaylarıyla yazıldığına, varsa diğer şahitlerin
isimlerinin hepsinin eklendiğine ve olaylarla ilgili olabilecek bütün bilgilerin verildiğinden emin olunur.

Madde 33 - Soruşturma esasları
1. Bir disiplin ihlali bildirimi yapıldığında, önce Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı gelen bildirimi değerlendirir.
a. Başkan Yardımcısı bildirim sonucunda bildirimi haklı bulursa, soruşturma açılır ve bir Disiplin Kurulu kurulur.
b. Başkan Yardımcısı bildirimin haklı olmadığına kanaat getirirse, soruşturma açılmaz. Bildirimde bulunan kişiye
gerekçeleriyle birlikte e-posta yoluyla dönüş yapılır. Bildirimde bulunan kişi itiraz ederse bildirimi bu sefer
Yönetim Kurulu Başkanı değerlendirir. Başkan eğer bildirimi haklı bulursa, soruşturma açılır ve Disiplin Kurulu
kurulur; haksız bulursa, soruşturma açılmaz ve bildirimi yapan kişi tekrar itiraz edemez.
2. Disiplin Kurulu, (mümkün olduğu durumlarda) en az birinin disiplin ihlaline maruz kalan kişiyle aynı cinsiyetten
olması kaydıyla Başkan, Başkan Yardımcısı ve bir Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur.
3. Disiplin Kurulu, soruşturmanın ve kişilerin özel hayatlarının gizliliğine mümkün olduğunca dikkat ederek,
soruşturma ile ilgili bilgi toplar, gerektiğinde kişilerin ifadelerine başvurur, soruşturmaya yardımcı olabilecek
materyalleri toplar. Bilgi toplama esnasında ihlali işlediği iddia edilen taraftan da savunma alır.
4. Disiplin Kurulu, topladığı materyaller sonucunda disiplin cezası gerektiren bir durum olup olmadığı konusunda
oy çokluğu veya oy birliği ile karara varır.
5. Aldığı kararı, bildirimi yapan tarafa ve ceza alan/almayan tarafa e-posta yoluyla bildirir.

Madde 34 - Disiplin cezaları
1. Disiplin cezaları, işlenilen ihlalin ağırlığına göre sözlü uyarı cezasından, Quidditch Derneği’nden ömür boyu men
cezasına kadar değişiklik gösterir.
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2. Ömür boyu men cezası ancak Disiplin Kurulu’nun oy birliği ile karar alınabilir.
3. Verilen cezalar kişinin siciline işlenir. Bir kişiye ceza verilirken, siciline bakılır.
4. Takım kapatma cezası ancak Disiplin Kurulu’nun oy birliği ile karar alınabilir. Takım kapatma cezası oyuncuların
siciline işlenir.

Madde 35 - Takım disiplin cezaları
1. Madde 33’te belirtilen disiplin cezası gerektiren durumları takımca işledikleri, destekledikleri ve/veya
cesaretlendirdikleri anlaşılan takımlar Madde 35’te belirtilen soruşturma esaslarına göre soruşturulurlar.
2. İhlalin takımca işlenip işlenmediği Disiplin Kurulu tarafından kararlaştırılır.
3. Soruşturma sonrasında Disiplin Kurulu, takımın tüm oyuncuları için tek bir ceza verebileceği gibi, oyuncuların
hepsi için ayrı ayrı cezalar verebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Team Turkey
Madde 36- Team Turkey
1. Quidditch Derneği üyelerinden oluşan ve derneği turnuvalarda temsil etme hakkı olan takımdır.
2. Takım, Yönetim Kurulu’nun belirlediği yöntemle seçilir.
3. Belirlenen yöntemler ve başvuru tarihleri ve önemli duyurular internet üzerinden uygun kanallar vasıtasıyla
yapılır.
4. Yönetim Kurulu; belirli sebeplere (disiplin kurallarına uymamak, takımın ruhuna aykırı olmak, vs.) dayanarak
gerek gördüğü başvuruları reddedebilir veya takıma seçilmiş kişileri takımdan çıkartabilir. Bu gibi başvurular
haricinde gelen bütün başvuruların tarafsız değerlendirilmesini sağlar.
5. Takıma seçildiği halde, geçerli bir mazereti olmadan, turnuvaya katılamayacağını duyurulan tarihe kadar
bildirmeyen sporcular bir sonraki sene Team Turkey’e başvuramazlar. Mazeretlerin geçerliliği Yönetim Kurulu’nca
değerlendirilir ve sporcuya bildirilir.
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