OYUN PROTOKOLU
SÜREÇ

SORUMLU
HAKEMLER
Baş Hakem

a) Salona giriş yapar ve hakem kıyafetini giyer
b) Emniyet toplantısı yapar (gerekirse)
c) Takım isim listelerini gözlemciden alıp yazı hakemine verir

Yrd. Hakem

Salona giriş yapar ve hakem kıyafetini giyer

Yazı Hakemi

a) Libero oyuncuları da dahil olmak üzere tüm oyuncuların isim ve numaralarını, maça ve takımlara ilişkin verileri müsabaka cetveline kaydeder
b) Set başlangıç diziliş cetvellerini hazırlar
c) Yabancı oyuncu sayısını kontrol eder

Skor Hakemi

a) Libero cetvelini hazırlar
b) Yedek müsabaka cetvelini hazırlar
c) Maç Anons Talimatını hazırlar

Hakem Heyeti

a) Birlikte müsabaka sahasına çıkarlar
b) Oyun sahasında takım mensuplarıyla selamlaşırlar

Baş Hakem

a) Oyun sahası ve yüzeyini kontrol eder
b) Hakem sandalyesinin yüksekliğini ayarlar
c) Topların nitelik ve sayılarını kontrol eder
d) Yardımcı hakemin topun iç basıncını kontrolüne eşlik eder
e) Yedek file ve antenleri kontrol eder
f) Müsabaka kontrol sahasında çizgi hakemlerine, top toplayıcılara, yer silicilere ve görevlilere gerekli talimatları verir
g) Müsabaka cetvelini ve yabancı oyuncu sayısını kontrol eder

Yrd. Hakem

a) Topların iç basıncını kontrol eder
b) Oyuncu değiştirme tabelaları (her takım için 20' şer adet) ile koç mola zillerini kontrol eder
c) Takım oturma sıraları (her takım için 11+2/10 kişilik) ile ceza ve ısınma sahalarını kontrol eder
d) Müsabaka cetveli, set başlangıç diziliş cetveli ile libero takip cetvelindeki maçla ilgili ön bilgileri ve yabancı oyuncu sayısını kontrol eder

Skor Hakemi

a) Yazı masasındaki manuel skorbordun varlığını ve uygunluğunu kontrol eder
b) Elektronik sayı tabelasının kumanda panelinin çalışırlığını kontrol ederek maç öncesi verileri kayıt eder
c) Mikrofonun varlığını ve çalışırlığını kontrol eder

Yrd. Hakem

5 (beş) seti kapsayacak şekilde hazırlanan takımların set başlangıç diziliş cetvellerini her iki takım koçuna teslim eder

OYUN HAZIRLIĞI
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KONULAR
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Baş Hakem
Yrd. Hakem
Baş Hakem

16'

RESMİ OYUN PROTOKOLU

15'

Yrd. Hakem

Takım kaptanlarıyla birlikte baş hakemin yapacağı kura atışına katılır

Yazı Hakemi

Müsabaka cetveline kaydedilen bilgilerin doğruluğunu teyid amacıyla kura atışından sonra takım kaptanları ile koçların müsabaka cetveline imzalarını alır
a) Düdük çalıp filede resmi ısınmayı başlatır (takımlar ayrı ayrı ısınmak isterlerse tek elin parmakları açık 5 (beş) veya birlikte ısınmak istediklerinde iki elin parmakları açık şekilde 10
(on) rakamını gösterir)
b) Takımların filede ısınmasını kontrol eder, servis için takımlara uyarı ve müdahalede bulunmaz (2 dakika vb)
c) Isınma sırasında oyuncuların forma ve kıyafetlerinin uygunluğunu kontrol eder. Resmi ısınmada maç formalarını giymelerine dikkat eder
d) Müsabaka cetveline kayıtlı oyuncu ve takım mensuplarını koçla işbirliği yaparak tek tek teyid eder. Oyun sahasında olmayan takım mensuplarının isimlerinin müsabaka cetvelinde
tek çizgiyle iptalini sağlar ve paraflar
a) Her iki koçtan takımlarının set başlangıç diziliş cetvellerini teslim alarak kontrol eder, 2. ve 3. nüshasını önce gözlemciye, ilk nüshasını da yazı hakemine verir
b) Yazı hakeminin set başlangıç dizilişlerini isim listelerine uygun olarak müsabaka cetveline kaydettiğini kontrol eder
c) Takımların başlangıç dizilişindeki oyuncu numaralarını çapraz, ön ve geri hat esasına göre ezberler
Diziliş cetvellerinde yazılan numaraların, müsabaka cetveli takım listesindeki oyuncu numaralarıyla, uygunluk sağlayıp sağlamadığını kontrol eder.
Eğer diziliş cetveline takım listesinde olmayan bir numara veya liberonun forma numarası yanlışlıkla diziliş cetveline yazılmışsa, yardımcı hakem,
koçtan, düzeltilmiş kurallara uygun yeni bir diziliş formu talep eder

Baş Hakem

Yrd. Hakem

12'

Yazı Hakemi
Baş Hakem

5'
4'

3'

2' 30''

Baş Hakem
Baş Hakem
Yrd. Hakem
Çizgi Hakemleri
Skor Hakemi
Baş Hakem

Takımların başlangıç dizilişindeki oyuncu numaralarını çapraz, ön ve geri hat esasına göre ezberler
a) Düdük çalarak resmi ısınmayı sonlandırır ve takımları oturma sıralarına dönmeye davet eder
b) Maçı başlatabilmek için izin almak üzere yardımcı hakemle birlikte maçın gözlemcisine gider ve izin ister
Takım ve hakemlerle birlikte maçın tanıtım seremonisi için yan çizgide hazırlanır, forma ve libero kontrollerini yapar hep birlikte oyun alanına girerler
Seremoni için baş hakemle birlikte hareket eder
Seremoni için baş hakemle birlikte hareket ederler
Maçın tanıtım anonsunu yapar
Tanıtım anonsu için yardımcı hakemle birlikte oyun alanına girer. Anonstan sonra hakem sandalyesine çıkar

Yrd. Hakem

Tanıtım anonsu için baş hakemle birlikte oyun alanına girer. Anonstan sonra yazı hakemi masası önüne gelir

Çizgi Hakemleri

Baş ve yardımcı hakem tanıtım anonsu için oyun alanına girerken onları takiben sahadaki yerlerini alırlar

Skor hakemi

Maçı yönetecek baş ve yardımcı hakemin görevleri ve isimlerini duyurur

Baş Hakem

Takımların diziliş kontrolleri yapılırken pasör esas alınmak üzere oyuncuların çapraz dizilişlerini kontrol eder

Skor hakemi

Takımların ilk setin başlangıç dizilişinde yer alacak oyuncuları ile libero ve koçların isimlerini duyurur
a) Skor hakemi ilk setin başlangıç dizilişinde yer alacak oyuncular ile liberoları duyururken diziliş kağıdına bakarak oyuncuların forma numaralarını kontrol eder
b) Dört maç topunu 1, 2, 4 ve 5 numaralı top toplayıcılara gönderir
c) Önce servis atacak takımdan başlayarak takımların oyuncularının forma numaralarını ve bu oyuncuların takım dizilişindeki doğru yerlerinde olup olmadıklarını elindeki diziliş
cetveline göre kontrol eder, yanlışlık varsa düzeltir daha sonra libero değişimine izin verir
d) Yazı hakemine dönerek kontrolleri tamamlayıp tamamlamadığı ve oyuna başlamaya hazır olup olmadığını sorar
e) Beşinci topu servis atacak oyuncuya gönderir
f) İki elini kaldırarak baş hakeme maçı başlatmaya "HAZIR OLUŞ" işaretini verir
Takımların set başlangıç dizilişinde yer alacak oyuncuların forma numaraları ve diziliş pozisyonlarını yardımcı hakemle aynı anda kontrol eder
Düdük çalarak ilk servis atışı için izin verir

Yrd. Hakem

Yazı Hakemi

0' 00'' Baş Hakem

MAÇ SONU

a) File ölçümüne başlarken düdük çalarak tüm takım mensuplarını, kura atışı işleminin sonuna kadar oyun alanını boşaltmaları için uyarır
b) File ölçümünde yardımcı hakeme eşlik eder
c) Anten ve yan bantları kontrol eder
File yüksekliğini baş hakemin refakatinde önce ortadan sonra her iki kenardan ölçerek kontrol eder
a) Yazı hakemi masasının önünde her iki takım kaptanı ve yardımcı hakemin katılımıyla elindeki materyali yere bırakmadan kura atışını yapar (sadece seçeneği sorar)
b) Kura atışının sonucu hakkında yazı hakemine bilgi verir
c) Takım kaptanları ve koçları müsabaka cetvelini imzalamaları için yazı hakemi masasına davet eder

Baş ve Yrd.Hakem
Yazı Hakemi

Kaptanlarla tokalaşır. Takım kaptanının itirazı varsa müsabaka cetveline yazdırır
Müsabaka cetvelini imzalar. Müsabaka cetveline önce skor hakeminin daha sonra da takım kaptanlarının imzalarını alır.

Yrd. Hakem
Baş hakem

Müsabaka cetvelini kontrol eder ve imzalayarak baş hakeme verir
Müsabaka cetvelini kontrol eder, yazı hakemine teşekkür eder, imzalar ve gözlemciye teslim eder

