2018-2019 VOLEYBOL SEZONU
BÜYÜKLER BÖLGESEL LİG FİNAL TALİMATI
(BAYAN - ERKEK)
1) Grup maçları sonunda Bayanlarda 31, Erkeklerde 32 takım (Grup 1.’leri) Finale yükselmiştir.
Final müsabakaları: 15-16-17 Şubat 2019 tarihlerinde;
BAYANLAR: ANKARA – UŞAK – TEKİRDAĞ – DENİZLİ – KÜTAHYA - NİĞDE - SİVAS - ŞANLIURFA illerinde,
ERKEKLER: ÇANKIRI – MERSİN – KÜTAHYA – KOCAELİ – ISPARTA – KAHRAMANMARAŞ – TRABZON –
DİYARBAKIR - SİİRT illerinde yapılacaktır.
2) Müsabakaların Teknik Toplantı ve Kur’a Çekimi;

Bayanlarda ve Erkeklerde: 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 18:00’de ilgili yarışma merkezlerinde
Federasyon Temsilcileri/ Gözlemcileri tarafından yapılacaktır.

* Takımlar Teknik Toplantıda 14 Kişilik oyuncu listelerini ve lisanslarını Federasyon Temsilcilerine
vereceklerdir.
*Ödeme: 14 Sporcu + 2 İdareci = 16 kişiye yapılacaktır.
*Örnek : 16 Kişi x 50 TL x 4 gün = 3.200 TL ödeme yapılacaktır. Maçlarını tamamlamayan takımlara
ödeme yapılmayacaktır.
3) Final Grup maçları sonunda Gruplarında 1.olan takımlar 2.Lige Terfi edeceklerdir.
2. Lige terfi eden takımlar arasından, 2019-2020 sezonu 2. Ligine katılmayan takım/takımlar olması halinde, Final
gruplarında birinci olamayan takımlar Federasyona dilekçe ile başvurdukları takdirde derece sırasına göre
Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek kriterlere göre 2. Lige takım/takımlar davet edilir.

4.PUANLAMA SİSTEMİ: (TVF YARIŞMA TALİMATI 7.1)
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile
seri müsabakalar yaptırılır ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.
3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,
3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan,
2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,
1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir.
Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir.
Bir veya birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan maç
sayısına göre belirlenir. Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır.
Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu
uygulamada puanları eşit olan takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri
setlerin toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip olan takım üst sırada yer alacak şekilde
yapılır.
Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların
yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür.
Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır.
Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları
müsabakalardaki maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir.
5.Her maç için verilen 14 kişilik oyuncu kadrosunda ay-gün hesabına bakılmaksızın 35 Yaşından
Gün Almış En Fazla 2 Sporcuya yer verilir. (1983-82-81…)
6. Kıyafetler, TVF Yarışma Talimatının 21. maddesine uygun olmalıdır.
7. Müsabakalar Mikasa MVA 200 (Lacivert-Sarı) top ile oynanacaktır.
8. Müsabakalarda 2 çizgi hakemi görevlendirilecektir.
9. Baş Antrenörler en az 2.Kademe, Yardımcı Antrenörler en az 1.Kademe Antrenör belgesine
sahip olmalıdır. 2018-2019 sezonu vizesini yaptırmayan ve antrenörü olmayan takımlar
sahaya çıkamayacaktır.
*Antrenör aynı zamanda sporcu olarak listede yer alamaz ve sporcu olarak sahaya çıkamaz.
(Antrenör Vize işlemi belgelerini www.tvf.org.tr adresinden indirebilirsiniz.) Antrenörler lisanslarını
maç esnasında sorulduğu zaman gözlemciye göstermek zorundadırlar.
10. Takımlar 14 kişilik oyuncu listesi ile maça çıkacaklardır. (Sporcu lisansları İl Müdürlüğünce
çıkartılacaktır.) Oyuncu lisansları ve vizeli antrenör lisansları her maçta gözlemciye sunulacaktır.
11. Müsabakaların hakem ve personel ücretleri Federasyonumuzca karşılanacaktır. (personel 10 kişiyi
geçmemelidir)
TAKIMLARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.

