TVF PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm plaj voleybolu faaliyetlerinin hazırlığı,
oynanması, tescili ile müsabakaların uluslararası kural, usul ve kendi ilan edeceği statülere uygun olarak
gerçekleştirmek konusunda Türkiye Voleybol Federasyonunca uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1)Ülkemizde oynanacak bütün resmi ve özel plaj voleybolu müsabakalarının
yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara bağlanmasındaki usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1)Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile 22 Nisan 2014 tarih ve
28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsüne
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1)Bu Talimatta geçen:
a)Başkan: Türkiye Voleybol Federasyonunu Başkanını,
b)CEV: Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,
c)Disiplin Kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulunu,
ç)Federasyon/TVF: Türkiye Voleybol Federasyonunu,
d)FIVB: Uluslararası Voleybol Federasyonunu,
e)Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,
f)Gözlemci: Plaj voleybolu organizasyonlarında hakemlerden sorumlu ve yetkili kişiyi,
g)İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
ğ)İl Temsilcisi: Türkiye Voleybol Federasyonu İl Temsilcisini,
h)Merkez Hakem ve Gözlemciler Kurulu (MHGK): Türkiye Voleybol Federasyonuna bağlı olarak
oluşturulan ve ülke genelinde voleybol hakemleri, hakem gözlemciler, hakem eğitimcileri ve il hakem
kurulları ile ilgili idari ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurulu,
ı)Merkez Hakem Kurulu Plaj Voleybolu Alt Kurulu: Merkez Hakem Kurulu bünyesinde, üç üyeden
oluşturulan ve Türkiyede plaj voleyboluna ilişkin hakemlik ve hakem gözlemciliği ile ilgili konulardan
sorumlu olan komiteyi,
i)Organizatör (Promoter): Plaj voleybolu organizasyonları düzenleyen resmi ya da özel kurum veya
kuruluşları,

1

TVF PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI
j)Plaj Voleybolu Kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve
plaj voleyboluyla ilgili teknik ve idari konularda görüş vermeye yetkili kurulu,
k)Plaj Voleybolu Yönetmeni: Türkiye Voleybol Federasyonu plaj voleybolu teknik ve idari
koordinatörünü,
l)Spor Elemanı: Sporcuların başarılarında emeği geçen antrenör, antrenör yardımcısı, doktor,
psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist, istatistik antrenörü ve benzeri elemanları,
m)Sporcu: Plaj voleybolu müsabakalarında mücadele eden takım oyuncularını,
n)Spor Kulübü: Spor Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü,
o)Teknik Delege: Plaj voleybolu yönetmeninin bulunmadığı organizasyonların ve müsabakaların
yürütülmesinden ve organizasyon ve müsabakaların teknik konulardan yetkili kişiyi,
ö)Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Plaj Voleybolu Sorumlusu: Türkiye Voleybol
Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ve plaj voleyboluyla ilgili idari ve yönetim konularında
karar vermeye yetkili Yönetim Kurulu üyesini,
p)Yönetim Kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Esas Hükümler
Plaj voleybolu sezonu
MADDE 5 - (1)TVF faaliyet programında yer alan tüm kum/plaj voleybolu resmî müsabakalarının
başladığı ilk tarih ile faaliyetlerin her kategoride ve branşta ayrı ayrı olarak sona erdiği tarih arasında kalan
süredir.
Ferdi plaj voleybolu lisans mecburiyeti
MADDE 6 - (1)Plaj voleybolu müsabakalarına katılacak sporcular ve TVF' ye ait tüm plaj
voleybolu kortlarından faydalanmak isteyen kişiler ferdi plaj voleybolu lisansi almak zorundadır.
(2)Ferdi plaj voleybolu lisansı yurt çapında yapılan tüm plaj voleybolu müsabakalarında ve TVF’ye
ait plaj voleybolu tesislerinde geçerlidir.
(3)Ferdi plaj voleybolu lisansına sahip olan sporcu, bu lisansı başka bir branşa veya voleybolda
tescilli olduğu kulübünden bir başka kulübe transfer olmak amacıyla kullanamaz.
(4)Lisans işlemleri, TVF tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, TVF ve TVF lisans ofislerince
yapılır.
Plaj voleybolu lisans işlemleri
MADDE 7 - (1)Türkiyede düzenlenen tüm plaj voleybolu müsabakalarında yer almanın öncelikli
şartı, her oyuncunun ferdi plaj voleybolu lisansı sahibi olmasıdır. Plaj voleybolu müsabakalarına katılacak
sporcular tarafından aşağıda belirtilen belgeler tam ve eksiksiz olarak TVF’ nin Antalya' daki Plaj
Voleybolu Ofisine teslim edilir. TVF’ nin lisans ofisine gerekli belgeler tam ve eksiksiz olarak teslim
edildikten sonra sporcuya plaj voleybolu lisansı verilir.
(2)Plaj voleybolu lisansı bir kere çıkartılır ve her yeni sezon için Federasyonun her sezon öncesi
ilan edeceği ücret karşılığında vizelenir.
(3)Plaj voleybolu lisansı çıkartmak için gerekli belgeler şunlardır:
a) Kimlik fotokopisi,
b)Sağlık raporu, (Son 30 gün içinde alınmış olmalıdır)
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c)1 adet vesikalık resim,
ç)Lisans ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu,
d)PV-01 Formu - Sporcu Taahhütnamesi. (PV-01 Formu www.tvfbeach.com’da Bilgi Bankası
sayfasında mevcuttur)
(4)Voleybol lisansı çıkartmış oyunculardan, plaj voleybolu lisansı başvurusunda bulunacakların
sağlık raporu vermesine gerek olmayıp voleybol lisanslarının fotokopisini vermeleri yeterlidir.
Müsabaka sistemleri
Madde 8 - (1)Plaj voleybolu müsabakaları üç sisteme göre düzenlenir.
a)Lig Sistemi:
1)Lig Usulü (devre sayısını Federasyon ilan eder.)
2)Grup Usulü
b)Eleme Sistemleri:
1)Tek Eleme Sistemi
2) Çift Eleme Sistemi
c)Karma Sistem: Resmi müsabakaların hangi sistemde yapılacağına Federasyon karar verir. Özel
müsabakaların sistemlerini Federasyonun onayını almak koşuluyla organizasyonun tertip kurulu tespit
eder.
(2)Tüm müsabakalarda, aksi ilan edilmedikçe Mikasa marka VLS-300 plaj voleybolu topu, resmi
maç topu olarak kullanılacaktır.
Oyun kuralları
MADDE 9 - (1)FIVB’ nin yayınladığı güncel oyun kuralları geçerlidir. Federasyon gerekli gördüğü
durumlarda bazı kurallarda kendi iç düzenlemesini yapabilir.
Müsabaka çeşitleri
MADDE 10 - (1)TVF’ nin berlirlediği plaj voleybolu organizasyonları çeşitleri aşağıdaki gibidir:
10.1.Resmi müsabakalar:
10.1.1. İl teşvik müsabakaları (TVF plaj voleybolu şehir ligleri)
10.1.2. TVF plaj voleybolu ulusal ligleri (TVF plaj voleybolu 1. ,2. ve 3. ligleri)
10.1.3. TVF Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası Yaz Serisi (TVF Pro Beach Tour)
10.1.4. Uluslararası müsabakalar (FIVB, CEV, Balkan,Olimpiyatlar)
10.1.1. İl teşvik müsabakaları: (TVF plaj voleybolu şehir ligleri) TVF ve/veya il müdürlüklerince,
o ile ait takımların ve hakemlerin TVF plaj voleybolu ulusal liglerine ve TVF Plaj Voleybolu Türkiye
Şampiyonası Yaz Serisi müsabakalarına hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır.
10.1.1.1. Katılım şartları:
10.1.1.1.1. Takımlarda aranılacak şartlar: Katılım; spor kulüplerine, firma, kurum
takımlarına ve bireysel olarak oluşturulan takımlara açıktır. Resmi kayıt için aşağıdaki belgelerin
organizasyon tertip kurullarına iletilmesi gerekmektedir.
- PV-05 başvuru formu,
- Sporcu lisansları, (İlk defa çıkartılıyorsa, tüm lisans evrakları)
- Katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont ,
10.1.1.1.1.1. Takımlar TVF’nin onayından sonra istedikleri bir ismi, takım
ismi olarak atayabilirler. Takım isimlerinin uygunluğunu TVF belirler.
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10.1.1.1.1.2. Ferdi plaj voleybolu lisansı sahibi olan sporcular, TVF’nin
düzenleyeceği Türkiye Şampiyonaları Yaz Serisinde, açık turnuvalarda ve özel kuruluş ya da
organizatörlerce düzenlenen özel turnuvalarda ferdi plaj voleybolu lisansı olan başka kişilerle takım
oluşturarak oynayabilirler. Her turnuvada takım arkadaşlarını değiştirebilirler.
10.1.1.1.1.3. TVF plaj voleybolu liglerinde yer alan takımların oyunucuları
sadece o plaj voleybolu sezonu için o takıma bağlı olarak oynarlar. Fakat oyuncular, sezon içerisinde en
fazla bir kere takım değiştirebilirler. Her yeni sezon için sporcu ile takım ayrı anlaşma yaparlar.
10.1.1.1.2. Sporcularda aranacak şartlar;
10.1.1.1.2.1. Ferdi plaj voleybolu lisansı almış bulunmak,
10.1.1.1.2.2. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş
olmak,
10.1.1.1.2.3. Bir plaj voleybolu oyuncusu ilinde açılan şehir liginde o ligin
bitimine kadar en fazla bir kere takım değiştirebilir. Açılan bir sonraki ligde farklı bir takım adına
oynayabilir.
10.1.1.1.3.4. Önceki müsabakalarda para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk
maçtan önce ödemiş olmak,
10.1.1.1.3. Antrenörlerde aranacak şartlar;
10.1.1.1.3.1. TVF Plaj Voleybolu Antrenör Eğitim Talimatı ve karalarına
uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak,
10.1.1.1.3.2. Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve bildirilerinde
belirtilen şartlara uymak zorundadırlar.
10.1.1.1.3.3. Para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk maçtan önce ödemiş
olmak,
10.1.1.2. Kategoriler: Bayanlarda ve erkeklerde değişik yaş ve seviye kategorileri için
kulüp ve bireysel takımların başvuruları kabul edilir. Açılacak kategoriler TVF tarafından önceden ilan
edilmek kaydı ile belirlenir.
10.1.1.2.1. Kategorilerde başvuru sayısına ve takımların seviyesine göre birleştirme
veya ayırma yapılabilir.
10.1.1.2.2. Bir takımın seviyesinin oynadığı kategorideki seviyeden aşırı farklılığı
tertip kurulu tarafından fark edilirse bu takım uygun bulunan kategoriye yerleştirilir. O grupta sıfırdan
başlayarak tüm takımlarla mücadele eder. Geldiği grupta oynamış olduğu maçlar iptal edilir.
10.1.1.3. Şehir liglerinin tespit ve statüleri: Türkiye şehir liglerinin tespit ve statüleri
aşağıdaki şekilde yapılır;
10.1.1.3.1. Yerel liglerin tespiti ve statüleri, aşağıda belirtilen esaslara göre plaj
voleybolu bölge ve il sorumluları tarafından düzenlenir.
10.1.1.3.2. Plaj voleybolu bölge ve il sorumluları, illerindeki faaliyet bakımından
yararlı görecekleri değişiklikleri sezon sonunda tespit ederek TVF’ye önerir. Uygun bulunan öneriler takip eden
plaj voleybol sezonunda uygulanır.
10.1.1.3.3. Yukarıdaki kategorilere göre, yerel ligler 3 takımdan az olamaz. Takım
sayısının az olduğu ve özellikle genç, yıldız, küçükler kategorilerinde müstakil bir lig kurulamadığı hallerde farklı
bir şehirdeki şehir ligine katılım için o şehrin il sorumlusuna başvuru yapılabilir.
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10.1.1.3.4. İllerde ayrı ayrı yerel ligler düzenlenebilir. Böyle uygulamaların
yapılabilmesi için bu şartlarda lig düzenlenecek ilin ortak tespit edilecek lig statüsü ve fikstürünün TVF
tarafından sezon öncesi onaylanması ve izin verilmesi gereklidir. TVF’nin izni olmadan tertip edilen
müsabakalar tescil edilemez.
10.1.1.4. Müsabakalari yönetecek hakemler: Şehir ligleri ve il şampiyonaları
organizasyonlarındaki müsabakalarda hakemliği o turnuvada yer alan takımlar yapar. Federasyon gerekli
gördüğü durumlarda resmi hakem ataması yapabilir.
10.1.1.5. Ödüller: İl müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların ödülleri il müdürlükleri
tarafından, TVF’ce düzenlenen müsabakaların ödülleri ise Türkiye Voleybol Federasyonu Ödül ve Yardım
Talimatına uygun olarak TVF tarafından belirlenir.
10.1.2. TVF plaj voleybolu ulusal ligleri: Türkiye birinciliklerine varan müsabakalar olup TVF
tarafından yapılacak yıllık programa uygun olarak tertiplenen müsabakalardır. (TVF Türkiye Plaj
Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligi, Gençler Ligi, Play - Off ve ya Dörtlü Final Müsabakaları, Türkiye 1.
Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligine terfi amacıyla illerde düzenlenen müsabakalar, Türkiye Kupası müsabakaları).
10.1.2.1. Katılım Şartları: Katılım spor kulüplerine, sponsor firmalara ve bireysel takımlara
açıktır. Resmi kayıt için aşağıdaki belgelerin TVF ‘nin plaj voleybolu departmanına iletilmesi
gerekmektedir.
- PV-05 başvuru formu,
- Sporcu lisansları, (İlk defa çıkartılıyorsa, tüm lisans evrakları)
- Katılım ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont,
10.1.2.1.1. Kategoriler: Bayan ve erkekler kategorilerinde aşağıdaki ligler
açılabilir:
-1. Lig,
-2. Lig,
-3. Lig,
-Yerel Ligler.
10.1.2.1.2. Sporcularda aranacak katılım şartları:
10.1.2.1.2.1.O sezon için ferdi plaj voleybolu lisansını almış bulunmak,
10.1.2.1.2.2.Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş
olmak,
10.1.2.1.2.3. Para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk maçtan önce ödemiş
olmak,
10.1.2.1.3. Antrenörlerde aranacak şartlar;
10.1.2.1.3.1. TVF Plaj Voleybolu Antrenör Eğitim Talimatı ve kararlarına
uygun olarak TVF plaj voleybolu antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak,
10.1.2.1.3.2. Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve bildirilerinde
belirtilen şartlara uymak zorundadırlar.
10.1.2.1.3.3. Para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk maçtan önce ödemiş
olmak.
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10.1.2.2. TVF plaj voleybolu ulusal liglerinin tespit ve statüleri:
10.1.2.2.1. Türkiye Plaj Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi, 3. Ligi ve yerel ligleri belirlenen
statüye uygun olarak oynanır.
10.1.2.2.2. TVF, belirleyeceği statüde, bu Talimatta 10.1.1., 10.1.2. ve 10.1.3.’deki
maddelerde yer alan hükümlere ve müsabakalara katılacak hakem, sporcu ve spor elemanlarına, TVF
temsilcileri ile hakem ve gözlemcilerine yönelik kısıtlamalar ile uluslararası oyun kurallarından farklı
uygulamalar getirebilir.
10.1.2.2.3. Türkiye ulusal plaj voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Ligi, Yerel Liglerinde,
TVF Pro Beach Tour yaz serisinde; TVF tarafından ön görülen değişiklik ve uygulamalar tespit olunarak
TVF Yönetim Kurulu kararını takiben ilan edilir ve uygulanır. Sezon başında statü ilan edilmemesi, bir
sezon önceki statünün yeni sezonda da geçerli olduğu anlamına gelir.
10.1.2.2.4. Oyuncu sayısı ve oyuncu değişikliği:
10.1.2.2.4.1. Türkiye Plaj Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi, 3. Ligi, Yerel Liglerinde
yer alan bir takım, kadrosunda istediği kadar oyuncu bulundurabilir.
10.1.2.2.4.2. Ulusal Liglerde yer alan takımlar kadrosunda istediği kadar
oyuncu bulundurabilir. Her müsabakaya tercih ettiği iki oyuncusu ile çıkabilir.
10.1.2.2.4.3. Yerel Liglerden üst liglere katılacaklar takımlar diğer yerel lig
takımlarından oyuncu transferi yapabilirler.
10.1.2.3. Başarı ödülleri, takım deplasman harcırahları:
10.1.2.3.1. Başarı ödülleri her yıl TVF tarafından açıklanır ve ona göre dağıtılır.
10.1.2.3.2. Deplasman harcırahı; her takım adına iki sporcu ve bir yönetici/antrenör
olmak üzere üç kişi için geçerlidir.
10.1.2.4. Müsabakaları yönetecek hakemler, hakem ve gözlemci harcırahları: Voleybol
müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda TVF Voleybol Hakemliği Talimatı hükümleri
uygulanacaktır.
10.1.2.5. Transfer, takım/kulüp değişikliği: Sporcu, eğer bir kulüp adına oynayacaksa o
kulüp ile ilgili maddi konulardan ve alması gereken bir ücret var ise bu ücretin tazmininden ve ödeme
planından kendisi sorumludur. Bunu takım ile yazılı olarak yapmalıdır. TVF’den herhangi bir talepte
bulunamaz.
10.1.2.6. Ara transfer dönemi: Her senenin 31 Ocak tarihine kadar yapılabilir. Bir sporcu
bir sezonda en fazla bir kere takım değiştirebilir.
10.1.2.7. TVF plaj voleybolu ligden çekilme ya da maça çıkmama durumları:
10.1.2.7.1. Bir takım her hangi bir kategorideki lig başladıktan sonra ligden çekilirse
TVF’de kalan tüm deplasman harcırahlarından ve ödül parasından feragat eder, bir sonraki sezon tekrar
lige katılmak istediğinde iki katı katılım ücreti öder.
10.1.2.7.2. Bir takım maç esnasında ya da ısınmasındaki sakatlanma haricinde bir
maça çıkmaz ise hükmen yenik kabul edilir ve (-1 puan) alır. Deplasman harcırahından mahrum kalır.
10.1.2.7.3. Bir takım toplam dört maça çıkmaz ise ligden çıkartılır. Bu şekilde ligden
çıkartılan takıma para cezası uygulanır ve bir alt lige düşürülür. TVF’de kalan tüm deplasman
harcırahlarından ve ödül parasından feragat eder.
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10.1.2.7.4. Bir takım oyuncusunun sakatlık yüzünden maça çıkamama veya maç
esnasında sakatlanıp oyuna devam edememe durumunda o takım hükmen yenik sayılır. (PV 49 Formu ile)
Sakatlık yüzünden maça çıkmama durumunda 0 puan, maç esnasında sakatlanıp müsabakayı
tamamlayamama durumunda takım 0 puan alır. Ligden çıkarılması ya da ceza alması söz konusu olmaz.
Bu takım bir sonraki maçını kadrosunda bulunan diğer bir oyuncu ile oynayabilir.
10.1.2.8. Ligden düşme ve terfi: Ligden düşme ve terfi aşağıda belirtildiği gibi olur:
10.1.2.8.1. Her ligin bitiminde, o lige ait puan sıralaması yapılır.
10.1.2.8.2. TVF, açtığı liglerdeki takım sayısına gore bir alt lige düşecek takım
sayılarını liglerdeki katılım sayılarına gore bir alt lige düşecek takım sayısını belirler.
10.1.2.8.3. Sahaya çıkmama nedenleri TVF tarafından haklı görülmeyen kulüplere o
müsabakalarla ilgili masraflar ödetilir. Harcırah verilmez.
10.1.2.8.4. Müsabakalara katılacağını bildirip, katılmayan veya ligler devam ederken liglerden
çekilerek müsabakaları tamamlamayan takımlar bir alt lige düşer.
10.1.2.8.5. Puan sıralaması sonucuna göre, son sıradan itibaren TVF tarafından tespit
edilen veya ilan edilen sayıda takım ligden düşer, ilk sıradan itibaren yine TVF tarafından tespit edilen ve
ilan edilen sayıda takım bir üst lige terfi eder.
10.1.2.8.5.1. TVF, Ligden çekilme, çekilmiş sayılma, Talimat ve/veya
Yönetim Kurulu kararıyla küme düşürülme veya liglerin takım sayısının artırılması nedeniyle eksilen sayıyı
tamamlamada, 10.1.2.8.6. madde hükümleri uygulandıktan sonra kalan boşlukları, voleybolun yurttaki
gelişimine, yaygınlaşmasına, milli takım teknik heyetleri tarafından belirlenen yetenekli sporcuların
yetişmesine ve milli takım başarılarına katkı sağlaması açısından belirlediği sayıda takımın liglere
alınmasına karar verebilir. Sayı ve şartların belirtildiği duyurunun yapılması sonrasında, müracaat eden
takımların duyurudaki şartlara uygun olması ancak belirtilen sayıdan fazla olması halinde Yönetim Kurulu
tarafından kura çekilerek takım/takımlar liglere dahil edilir.
10.1.2.8.6. TVF izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde dört defa sahaya
çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar liglerinden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. Bu madde hükmü,
Disiplin Kurulu tarafından verilen yarışmalardan men cezasının uygulanması sonucunda hükmen yenik ilan
edilen takımlar için uygulanmaz.
10.1.3. Türkiye Yaz Serisi (TVF Pro Beach Tour): TVF Pro Beach Tour, ferdi plaj voleybolu
sıralamasında birinciyi çıkarmak amacıyla, Federasyon tarafından organize edilen müsabakalar serisidir.
Bahar aylarından itibaren başlayarak yaz sonuna kadar değişik şehirlerde oynanır. İsteyen herkes plaj
voleybolu lisansı alarak katılabilir. Etaplar (KKTC etabı hariç) FIVB onaylıdır. İlk 5’e giren takımlar FIVB
puanı da kazanır.
10.1.3.1. Katılım şartları: Plaj voleybolu lisansı olan herhangi iki kişiden oluşan takımlar
turnuvalara katılabilir.
10.1.3.1.1. Aşağıda belirtilen belgelerin TVF Plaj Voleybolu Departmanına
ulaştırılması gerekmektedir:
PV-03 Başvuru Formu
Katılım Ücreti Dekontu (Miktarı her yıl ilan edilir)
Plaj Voleybolu Lisansı (Yoklamada gösterilir)
10.1.3.1.2. Her bir etaba katılımın kesinleşmesi için TVF’nin belirlediği katılım
ücretinin belirlenen son kayıt tarihinden önce ödenmesi gerekmektedir. Bunun yapılmaması halinde kayıt
geçerli kabul edilmez. Lisansın çıktısı email olarak gönderilebilir.
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10.1.3.1.3. Sporcularda aranacak şartlar;
10.1.3.1.3.1. Plaj voleybolu lisansını almış bulunmak,
10.1.3.1.3.2. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,
10.1.3.1.3.3. Para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk turnuvadan önce ödemiş olmak,
10.1.3.1.4. Antrenörlerde aranacak şartlar;
10.1.3.1.4.1. Federasyon Plaj Voleybolu Antrenör Eğitim Talimatı ve karalarına
uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini yaptırmış olmak,
10.1.3.1.4.2.Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve bildirilerinde belirtilen şartlara
uymak zorundadırlar.
10.1.3.1.4.3.Para cezası aldı ise bunu katılacağı ilk turnuvadan önce ödemiş olmak,
10.1.3.1.5. Belirlenen Ana Tablo takım sayısından daha fazla katılım varsa belirlenen
sayıdaki eleme turnuvası maçından galip olarak çıkmak,
10.1.3.1.6. İlan edilen son kayıt tarihinden önce PV-03 formu ile resmi kaydının
yapılması ve katılım ücretinin ödemiş olmak,
10.1.3.1.7. İlan edilecek gündeki ve saatteki Yoklama ve Teknik Toplantıya
katılmak,
10.1.3.2. Kategoriler:
- Bayanlar
- Erkekler
- Genç Bayanlar
- Genç Erkekler
10.1.3.3. TVF Pro Beach Tour Yaz Serisi etap tespit ve statüleri:
10.1.3.3.1. Statü, etap sayısı ve yerleri her plaj voleybolu sezonu öncesinde tarihleri
ile Federasyonun resmi web sitelerinde yayınlanır.
10.1.3.3.2. TVF, belirleyeceği statüde, bu Talimatın 10.1.1., 10.1.2. ve 10.1.3.’deki
maddelerde yer alan hükümlere ve müsabakalara katılacak hakem, sporcu ve spor elemanlarına, TVF
temsilcileri ile hakem ve gözlemcilerine yönelik kısıtlamalar ile uluslararası oyun kurallarından farklı
uygulamalar getirebilir.
10.1.3.3.3. Sezon başında statü ilan edilmemesi, bir sezon önceki statünün yeni
sezonda da geçerli olduğu anlamına gelir.
10.1.3.3.4. Etaplar FIVB onaylıdır (KKTC etabı hariç) ve ilk 5 takım FIVB puanı
kazanır. Kaç takıma ne kadar puan verileceği FIVB tarafından belirlenir.
10.1.3.5. Müsabakaları yönetecek hakemler, hakem ve gözlemci harcırahları: Voleybol
müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda TVF Voleybol Hakemliği Talimatı hükümleri
uygulanacaktır.
10.1.3.6. Başarı ödülleri
10.1.3.6.1. Her etap sonunda, dereceye giren takımlara madalya, (varsa) kupa ve (varsa)
hediyeler verilir. Turnuva sonunda dağıtılacak tüm ödüller ve hediyelerle ilgili bilgilendirme
www.tvf.org.tr ve tvfbeach.com web siteleri ve TVF’nin sosyal medyaları aracılığıyla yapılacaktır. Başarı
Ödülleri her yıl TVF tarafından açıklanacaktır. Tüm etapların sonunda genel sıralamada Erkeklerde ve
bayanlarda ilk 5 sporcu para ödülü kazanır. Aynı puana sahip olan oyuncular aldıkları derecenin para
ödülünü eşit bir şekilde paylaşırlar.
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10.1.3.6.2. TVF Pro Beach Tour’da deplasman harcırahı ayrıca aksi ilan edilmediği sürece
yoktur. Bazı etaplarda konaklama etap organizasyonu ya da TVF tarafından karşılanabilir. Bu durum resmi
web sitlerinden duyurulur.
10.1.3.6.3. Her etap sonunda yapılacak ödül törenine, ilk 3 sırayı yer alan takımların
katılması zorunludur. Her iki kategoride de dereceye giren takımlar, herhangi bir uyarı ya da hatırlatma
beklemeksizin, turnuvanın son maçının ikinci setinde hazır bir şekilde merkez sahada bulunmalıdırlar.
10.1.3.6.4. Sporcular, ödül paralarını alırken, parayı aldıklarına dair “Para Ödülü Teslim
Tutanağı”nı imzalamak zorundadır.
10.1.3.7. Giriş sıralaması: TVF Pro Beach Tour’un her bir etabı öncesinde kayıt yaptıran tüm
takımların turnuvaya giriş sıralaması önceki TVF Pro Beach Tour ferdi sıralamasındaki puanlarına göre
yapılır.
10.1.3.7.1. Giriş sıralaması her iki oyuncunun puanlarının toplamı alınarak yapılır.
10.1.3.7.2. Giriş sıralamasında her bir oyuncunun son 365 gün içerisinde oynadığı son 8
turnuvanın en iyi 6’sının puanları göz önüne alınır. Bu puanlar toplanır ve takımların giriş sıralamaları
ortaya çıkartılır.
10.1.3.8. Ferdi puanlama sistemi: Her bir TVF Pro Beach Tour etabında alınacak dereceye göre
verilecek puanlar organizasyonun statüsünde yayınlanır. Turnuvalarda para ödülü tutarına göre puanlama
da farklılık yapılabilir.
10.2. Özel turnuvalar/müsabakalar
TVF’nin gözetiminde ve TVF’nin izni ile gerçekleşir. Farklı organizatör kişi ya da kurumların
düzenleyebildiği turnuvalardır.
10.2.1 Organizatör olma şartları:
10.2.1.1. Ceza kurulları tarafından Disiplin Talimatı hükümlerine göre 3 aydan fazla
ceza ile cezalandırılmamış olmak.
10.2.1.2. Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından
hükümlü bulunmamak (Trafik suçları hariç).
10.2.1.3. TVF tarafından “plaj voleybolu turnuvalarından ihraç” ile
cezalandırılmamış olmak,
10.2.1.4. Lisansı/izni askıya alınmamış olmak (Bu durumda olanlar yükümlülüklerini yerine
getirdikten sonra organizatör olabilirler).
10.2.2. Turnuva/müsabaka çeşitleri
10.2.2.1. Açık turnuvalar: Ödüllü ya da ödülsüz yaş ve seviye gözetmeksizin
herkesin katılabileceği turnuvalardır.
10.2.2.1.1. FIVB Plaj Voleybolu Oyun Kurallarına göre maçlar oynatılır.
10.2.2.1.2. TVF Yaz Serisi ferdi sıralamasına (TVF Pro Beach Tour’a) puan
verebilir. Bunun için Organizatör’ün TVF’nin belirlediği koşulları yerine getirmesi gereklidir.
10.2.2.1.3. TVF tüm masraflarını ve yevmiyelerinin organizatör tarafından
karşılanması sureti ile her turnuvaya bir supervizör, müsabaka direktörü, hakem ve gözlemci gönderebilir.
Hakemin bulunduğu her turnuvada gözlemcinin de bulunması gerekmektedir.
10.2.2.1.4. Organizatör, TVF’nin ilan edeceği izin ücretini öder.
10.2.2.1.5. Organizatör, kendi belirleyeceği bir plaj voleybolu topunu maç
topu olarak kullanabilir.
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10.2.2.1.6. Bir TVF temsilcisi organizasyon alanın ve şartlarının
uygunluğunu kontrol etmek amacıyla organizasyon alanını üç hafta önceden ziyaret eder. Bu temsilci eğer
şehir dışından geliyorsa organizatör tüm masraflarını ve yevmiyesini karşılar. Alan plaj voleybolu
oynamaya elverişli değilse TVF verdiği izni iptal edebilir.
10.2.2.1.7. Açık turnuvalarda tüm sporcuların TVF’den ferdi plaj voleybolu
lisansı almış olması gerekmektedir. Organizatör katılımcı listesini ve sonuçları TVF’nin plaj voleybolu
departmanına turnuvadan en geç bir gün sonra göndermekle yükümlüdür.
10.2.2.2. Halk tipi hobi turnuvaları ve plaj/kum voleybol şenlikleri: TVF Yaz
Serisi ferdi sıralamasında ilk 30’da olmayan kişilerin katılabileceği ödüllü ya da ödülsüz turnuvalardır.
Organizatör’ün FIVB plaj voleybolu kuralları ve TVF’nin belirlediği kurallara göre turnuvayı oynatması
gerekmektedir. İlk 30’da yer alan kişiler için halk turnuvası kapsamında ayrı bir kategori açılabilir.
10.2.3. Müsabaka sistemleri: Madde 8’deki sistemlerden birini kullanır.
10.2.4. Katılım şartları: Madde 10.1.3.1.’deki tüm hükümler özel turnuvalar için de
geçerlidir.
10.2.5. İzin bedelleri: TVF’nin ilan edeceği izin bedellerine göre her organizatör izin ücreti
öder. TVF her plaj voleybolu sezonu öncesinde bu konuda duyuru yapar.
10.1.3.9. Kayıt sildirme ve oyuncu değişikliği: Organizatör’ün belirlediği şartlara göre yapılır.
Sporcuların, kulüplerin ve antrenörlerin müsabakalara katılmasının önlenmesi
MADDE 11 - (1)Yabancılarla milli takım düzeyinde yapılacak olan resmi veya temsili müsabakalar
için seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakaların sonuna kadar diğer her
türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir. Bu nedenle ikiden fazla
oyuncusu Federasyon tarafından oynamasına izin verilmeyen takımlar, sporcularının serbest bırakılacağı
tarihe kadar müsabakalarının tehirini isteyebilir.
(2) Davet edilmesine rağmen milli müsabakalara ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalışmalarına
katılmayan sporcular ve antrenörler mazeretlerinin uygun görülmemesi hâlinde tedbirli olarak disiplin
kuruluna sevk edilirler.
(3) Türkiye liglerine katılım hakkı olan bir kulüp, Federasyon tarafından belirlenerek duyurulan
tarihe kadar katılım bedelini, gecikmiş borçlarını ödemediği, geçmiş yıldan kalan taahhütlerini yerine
getirmediği, kulüp başkanı imzalı ve mühürlü taahhütnamesini ve bilgi formunu göndermediği ve
Federasyonca yayımlanan diğer şartlara uymadığı takdirde deplasmanlı türkiye liglerine alınmaz.
(4) Organizatörlerin izinsiz yaptığı plaj voleybolu turnuvasından Federasyon sorumlu değildir.
(5) İzinsiz özel turnuvalarda oynayan sporcuların plaj voleybolu lisansları Federasyon tarafından
iptal edilir, 1000 TL ile 5000 TL arasında para cezasına çarptırılabilir ve uygun bulunacak süre zarfı
içerisinde tüm plaj voleybolu ve voleybol müsabakalarından men edilebilir.
(6) Özel müsabaklarda lisansız sporcu oynatılması durumunda o organizasyon izni iptal edilir ve
plaj voleybolu müsabakaları/turnuvaları organize etmeme cezası alabilir ve kişi sayısına bağlı olarak 1.000
TL ile 10.000 TL arasında para cezası alabilir.
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Birleşen veya ismi değiştirilen kulüplerin sporcuları
MADDE 12 - (1)Plaj voleybolu liglerinde birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni
kulübün sporcuları olurlar. Yeni teşekkül ancak, eski kulüplerden birinin adı altında ve onun nizamî
kadrosu ile müsabakalara katılabilir.
(2) Birleşen kulüplerden devreden (kendini fesheden) spor kulübü, sahip olduğu tüm hak ve
sorumluluklar ile spor branşlarını diğer kulübe devrederek kulübü feshettiğine dair Genel Kurul kararı
almalıdır.
(3) Devralan kulüp ise devredenin tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte spor branşlarını
devraldığına dair Genel Kurul kararı almak zorundadır.
(4) Kulüplerin anılan kararları alarak birleşmesinden sonra, gerekli tescil işlemlerinin ilgili
mevzuata göre yapılması birleşilen kulübün yükümlülüğündedir.
(5) Birleşen veya isim değiştiren kulüpler, Türkiye Plaj Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Liginde yer
alıyorsa;
a)Tüm kategorilerde müsabakalara katılacakları iller ve bu illerde yer alacakları ligler/gruplar
Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
b) Birleşen kulüpler, deplasmanlı liglerde ancak bir takım ile temsil edilebilir, yerel liglerde ve alt
yapı kategorilerinde ise birden fazla ilde plaj voleybolu faaliyetlerine katılabilirler.
c) Birleşen veya isim değiştiren yeni kulüp, Türkiye Plaj Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Liginde
yer alıyorsa, liglerde yer alacak sporcuların sayısı, talimatta öngörülen sporcu sayısından fazla olamaz.
ç)Yeni kulübün bu tür sporcularının öngörülenden fazla olması halinde, kulüp, hangi sporcularla
müsabakalara katılmak veya devam etmek istediğini statü değişikliğini takiben 7 gün içerisinde
Federasyona yazılı olarak bildirmek zorundadır.
d)Bu bildirime kadar bu kulübün Türkiye Plaj Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Liginde yer alan
sporcularının lisansı askıya alınır. Lisansları askıya alınan sporcular müsabakalara katılamazlar.
e)Yeni kulübün listesinde yer verilmeyen Türkiye Plaj Voleybolu 1. 2. ve 3.Ligindeki sözleşmeli
sporcuların, eski kulüpleri ile yapmış oldukları sözleşmeler yeni kulüplerini de bağlar. Söz konusu sözleşme
bu durumdaki sporcular tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu halde sporcu herhangi bir hak
talebinde bulunamayacağı gibi kulübün de sorumluluğu ortadan kalkar.
f)Birleşip ayrılan kulüplerden, Genel Kurul kararı ile voleybol spor dalını bünyesinde barındıran
spor kulübü, hangi isim ile liglere katılacağını, fikstür kura çekimi öncesi Federasyona bildirir; bu kulüp
Federasyon kararı ve onayı ile voleybol dalında faaliyetini sürdürür.
g)Birleşme veya isim değiştirme sonucu bildirim dışı kaldığı için sözleşmesini fesheden sporcu yaş
limitine bakılmaksızın dilediği kulübe bedelsiz olarak transfer olabilir ve sözleşme imzalayabilir. Bu
durumdaki sporcu, transfer tarihleri içinde bu hakkını kullanmak zorundadır. Bu dönem dışında yapılacak
işlemler bir sonraki transfer döneminde geçerli olur.
Kıyafetler
MADDE 13 - (1)Bir plaj voleybolu müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin
kıyafetleri uluslararası federasyonlar veya Federasyon tarafından belirlenir. Forma konusunda TVF
sporcuları sorumlu tutar. Gerekli kurallara uyulmaması durumunda belli cezalar uygulanabilir.
(2) Türkiye Plaj Voleybolu 1. Liglerinde ve TVF Türkiye Şampiyonası Yaz Serisi TVF Pro Beach
Tour’da yer alacak takımların sahaya çıkacak takımın ve teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak
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zorundadır. TVF Plaj Voleybolu Ligi ve TVF Şehir Ligleri müsabakaları esnasında giyilecek kıyafetleri
(üst üniforma ve şort) müsabakaya çıkacak takım arkadaşı ile tamamen aynı olmak kaydı ile kendisi temin
eder.
(3) Plaj voleybolu turnuvalarında üst ve alt formalar organizasyonları statüsünde belirtilen şekilde
olmalıdır. Forma üzerinde yer alacak logoların yerleşimi yine statüde belirtilmiştir. Müsabakada takımların
formalarının ağırlıklı renklerinin zıt renklerde olması zorunludur. Forma renklerinin eşitliği halinde
müsabaka cetvelinde ismi ilk yazılı olan ev sahibi takım forma değiştirmek zorundadır.
(4)Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye liglerinde ve TVF Pro
Beach Tour’da Federasyonun, uluslararası müsabakalarda FIVB ve CEV’ in bu konuda getirdiği hükümler
geçerlidir.
(5)Sporcu, teknik heyet kıyafetleri ve reklamlar konusunda getirilen hükümler Türkiye Plaj
Voleybolu 1. Ligi, 2. Ligi ve 3. Lig kulüpleri için zorunlu olup bu hükümlere uymayanlar hakkında FIVB
veya CEV tarafından uygulanan para cezası hükümleri uygulanır.
(6)Kulüpler, Federasyon tarafından yönetilen organizasyonlar ile resmi müsabakalara katılırken
teknik heyetin kıyafeti, forma ve forma reklamları konusunda, Federasyon tarafından talimatlarla getirilen
hükümlere uymak zorundadır.
(7)Özel müsabakalardaki forma kriterleri o müsabakaların organizatörleri tarafından belirlenir.
(8)Türkiye plaj voleybolu liglerinde kullanılacak formaların sayısı ve üzerinde yer alacak logoların
yerleşimi plaj voleybolu ligleri statüsünde belirtilen yerleşim ve ölçülere göre yapılır.
a)Her takım oyuncusu aynı renklerde olmak üzere 1 çift alt forma (Erkekler Şort, Bayanlar
Mayo/Tayt) bulunduracaktır.
b) Alt formanın oyun içerisinde yırtılması halinde yedek alt forma giyilmelidir. Olmaması halinde
maçı o skor ile yenilmiş kabul edilir. Tek şortla haftaya başlayan takım bu riski göze almış sayılır. Hakem
şort değişimi için en fazla 5 dk’lık izin verir.
c)Şort Üzerindeki baskılar: üst formada isim yazmıyorsa ön ve arka sağ diz üstünde yatay şekilde
oyuncunun ilk ismi ve soyadının baş harfi yazmalıdır.
ç)TVF Plaj Voleybolu liglerinde yukarıda belirtilen yerlerin dışında takımlar kendilerinin ya da
sponsorlarının logolarını forma üzerinde bulundurabilirler.
d)TVF Pro Beach Tour’da (Türkiye Şampiyonası Yaz Serisi) üst forma organizasyon tarafından
verilir ve tüm sporcular bu formaları giymek zorundadır.
e)TVF Pro Beach Tour’da (Türkiye Şampiyonası Yaz Serisi) Federasyon şort/tayt/mayo dağıtımını
opsiyonel tutar. Organizasyon tarafından sporculara şort/tayt/mayo verildiği taktirde tüm takımların
giymesi zorunludur. Sponsorlu takımların şort üzerine kendi sponsorlarının baskılarının yapılmasına
müsaade edilir.
f) Tüm plaj voleybolu organizasyonlarında bir takımın oyuncularının şortları aynı renk olmalıdır.
Oyuncuların şort renklerinde farklılık olması durumunda cezalar kısmındaki para cezaları uygulanmaya
başlar. Erkek Şortunun boyu konusunda FIVB’nin 10 cm’lik diz üstü uygulaması geçerlidir.
g)TV maçlarında sahaya çıkan takım oyuncularının üst üniforma ve şort/mayo/tayt altına
giyecekleri termal içliklerin ayrnı renkte, tek tip ve ölçüde (kol ve bacak uzunluğu) olması gerekmektedir.
TV maçları haricindeki maçlarda bu geçerli değildir. Oyunculardan birisi giyip birisi giymeyebilir fakat
oyuncuların her ikisi de termal içlik giyecekse her iki oyuncunun da aynı renkte, tek tip ve ölçüde termal
içlik giymesi gerekmektedir.
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ğ)Müsabakada, takımların üst formalarının zıt renklerde olması zorunludur. Forma renklerinin aynı
olması halinde müsabaka cetvelinde ismi ilk yazılı olan ev sahibi takım forma değiştirmek zorundadır.
Müsabaka ve puanlama sistemleri
MADDE 14 - (1)Müsabaka ve puanlama sistemleri aşağıda belirtilmiştir:
14.1. Lig usulü sistemi: TVF plaj voleybolu ulusal liglerinin sistemidir. Bu sistemde, önceden
belirlenmiş fikstüre göre, takımlara puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır ve
müsabakalar sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır. En az iki devreli olabilir. Takım sayısı her
yıl Federasyon tarafından ilan edilir. Gruplar oluşturulabilir. Grup oluşturulması durumunda her gruptaki
takımlar birbirleri ile önceden ilan edilecek devre sayısına göre oynarlar.
14.1.1. Sonuçlara göre puanlama ise şu şekilde yapılır:
2 – 0 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,
2 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan, mağlup olan takıma
(1) puan,
2 – 0 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan, Resmi doktor imzalı PV-49
formu olmadan maça çıkmayan takımlara (-1) puan verilir.
14.1.2. Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (2) puan eklenir. Setler 21-0, 21-0
olarak müsabaka cetveline işlenir, fakat kazanan takım için set sayıları puan durumu tablosuna 0-0, 0,0
olarak tescil edilirken maça çıkmayan takım aleyhine 21-0, 21-0 olarak tescil edilir. (Sayı averajı kazanan
takıma verilmez. Fakat maça çıkmayan ve yenik kabul edilen takıma maç, set ve sayı averajları eksi
maksimum olarak etki eder.)
14.1.3. Maç günü, organizasyon alanında maçtan hemen önceki ısınmalarda ya da maç
esnasında oluşacak sakatlıklar nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalan takım, resmi doktor tarafından
imzalı PV-49 alır ve plaj voleybolu yönetmenine teslim eder. Bu şekilde ile 1 puan alabilirler. Bu durumda
uygulanacak prosedür aşağıdaki gibidir:
14.1.3.1. PV-49 formu, müdahale eden doktor/sağlık personeli tarafından doldurulup
imzalanır.
14.1.3.2. PV-49 formunun aslı sporcuda kalırken, kopyası Federasyon Plaj
Voleybolu Yönetmeni’ne iletilir ve bir kopyası da maç kağıdı ile birlikte Hakem Delegesi/Gözlemcisine
verilir.
14.1.3.2. Maç başladıktan sonra oluşan bir sakatlık sonucu PV-49 formu ile maçtan
çekilmek zorunda olan oyuncunun takımı o ana kadar aldığı setleri ve sayıları korur, fakat sakatlanma
anından sonraki sayılar aleyhinde maksimum olarak müsabaka cetveline işlenir. Örneğin: İlk seti 21-18
kazanmış bir takımın bir oyuncusunun ikinci sette 9-6 önde olduğu zaman sakatlanması durumunda,
sakatlanan ve maça devam edemeyen oyuncunun takımı maçı 1-2 kaybetmiş sayılır ve 1 Puan alır.
Sakatlanma anından sonraki setlerde ise sayılar aleyhinde maksimum olarak işlenir. Sayılar ise şu şekilde
müsabaka cetveline geçer: 21-18, 9-21,0-15. Kazanan takım ise 2-1 maçı kazanmış sayılır. Setler ise şu
şekilde müsabaka cetveline işlenir: 18-21, 6-9, 0-0. Müsabaka cetveline bu maç INJ/DSQ olarak not edilir.
14.1.3.3. Maça çıkmadan önce oluşmuş sakatlıklarda PV-49 alandaki doktor / sağlık
görevlisi tarafından doldurulmuş ise ve oyuncu maç/maçlara çıkamayacaksa, çıkmadığı tüm maçlarını 0-2
kaybetmiş sayılır. Her çıkmadığı maç için 0 puan alır. Set sayıları müsabaka cetveline ve
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puan durumu tablosuna aleyhinde maksimum olarak işlenir (0-21,0-21). Karşılaşması gereken takımlar ise
o takımla oynayacakları maçlarını 2-0 kazanmış sayılır ve 2 puan alır. Kazanan takımın set sayıları ise
müsabaka cetveline 21-0,21-0 olarak işlenir fakat PUAN DURUMU TABLOSUNA 0-0, 0-0 olarak işlenir.
(Sayı averajı kazanan takıma verilmez. Fakat maça çıkmayan ve yenik kabul edilen takıma maç, set ve sayı
averajları eksi olarak etki eder.) Maç kağıdına INJ/DSQ olarak not edilir.
14.1.3.4. PV-49 formu doldurulmuş ve maça çıkmamış ya da maçtan çekilmiş
oyuncunun bir sonraki maça çıkabilmesi için formun arka yüzündeki “oynamaya sağlıklıdır” kısmının
turnuva doktoru ya da resmi başka bir doktor tarafından imzalanıp kaşelenmesi gerekmektedir. Aksi halde
o oyuncunun oynamasına izin verilmez.
14.1.3.5. Bir takım PV-49 formunu doldurmadan bir maça çıkmaz ise o takım o maçı
0-2 kaybetmiş sayılır. Sayılar aleyhinde 0-21,0-21 olarak müsabaka cetveline işlenir ve -1 puan alır.
Kazanan takımın set sayıları ise müsabaka cetveline 21-0,21-0 olarak işlenir fakat PUAN DURUMU
TABLOSUNA 0-0, 0-0 olarak işlenir. (Sayı averajı kazanan takıma verilmez. Fakat maça çıkmayan ve
yenik kabul edilen takıma maç, set ve sayı averajları eksi olarak etki eder.) Maç kağıdına DSQ olarak not
edilir. Maça çıkmayan takıma (-1) her çıkmadığı maç için verilir.
14.1.3.6. Geçerli bir mazaret nedeniyle (kaza, doğal afetler vs. gibi nedenlerden
dolayı) son anda maça çıkamayacak takımın Plaj Voleybolu Yönetmenine maçlarının ertelenmesi için
yazılı olarak başvurması (email, faks, sms) akabinde telefonla ulaşarak başvurunun ulaşıp ulaşmadığını
kontrol etmelidir. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği konusundaki son karar TVF Plaj Voleybolu
Yönetmeni’nindir. Mazaretin geçerli olmaması ya da maç programının müsaade etmemesi nedeniyle
başvuru geri çevirilebilir.
14.1.4. Lig sırasında puanların eşitliği durumunda: bBir 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 bozul- mamışsa
bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki maç, puan, set ve sayı averajına sıra
ile başvurularak sıralama belirlenir.
14.1.5. Bu sistemlere göre oynanan müsabakalarda bir takım, belirlenen fikstür gereği
katıldığı ligin ikinci ya da üçüncü devresi başlamadan müsabakalardan çekilirse, ilk ya da ikinci devre
oynadığı müsabaka sonuçları tescil edilir. Bu durumda, ligin ikinci ya da üçüncü devre müsabakalarında
yer alan her takım, ligi bir ya da iki müsabaka eksik tamamlar (Birden fazla takımın çekilmesi halinde aynı
sistem uygulanır).
14.1.6. Eğer bir takım belirlenen fikstüre göre oynanan müsabakaların herhangi bir devresini
tamamlamadan ligden çekilir ise, o devreye ait oynanan müsabakaları, puanlama sisteminden çıkarılır.
14.1.7. Federasyon; TVF Plaj Voleybolu Ulusal Liglerinde, Altyapılarda, Mahalli
Müsabakalarda ve Okul (İlköğretim, Lise ve Üniversite) Müsabakalarında, yukarıdaki sistemi
uygulayabilir. Sistemin sezon başında ilan edilmemesi, bir önceki sezonda uygulanan sistemin yeni sezonda
da uygulanacağı anlamına gelir.
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14.2. Grup usulü: TVF şehir ligleri ve TVF Pro Beach Tour Türkiye Şampiyonaları Yaz Serisi etap
turnuvalarında kullanılabilir. Lig usulünün gruplara bölünerek yapılan halidir. Her bir grupta en az üç takım
bulunur. Daha sonra bu gruplardan belirlenecek sayıda takım bir sonraki tura/gruba çıkar ve üst grupta
yapılacak maçlar sonucunda gerekli ise bir üst tura çıkılır ya da yeteri kadar takım yoksa final grubu oynanır
ve şampiyon takım ortaya çıkar. Grup sayısı ve grubun kaç devre/tur üzerinden oynatılacağını Federasyon
müsabaka duyurusunu yaparken ilan eder.
14.2.1. Eşitlik durumları: Grup usulü sistemin uygulandığı durumlarda puanların eşitliği
halinde aşağıdaki şekillerde beraberlik bozulur:
14.2.1.1. Grup maçları devam ederken:
14.2.1.1.1. İki Takım Arasındaki Puan Eşitliği: İki takım arasında “head to
head” (başa baş) durumunda hangi takım diğer takımı yendi ise o takım bir üst sıraya yerleşir. Eğer iki
takım birbirine karşı oynamamış ise tüm maçlardaki önce set averajına bakılır. Set averajı da aynı ise tüm
maçlardaki sayı (rally point ratio) averajına bakılarak sıralama belirlenir. Eğer set ve sayı averajında da
beraberlik var ise Gruba Giriş sıralamasında üstte olan takım bir üst sırada yer alır.
14.2.1.1.2. Üç Takım Arasındaki puan eşitliği: Üç takım arasında oynanan
maçlardaki önce set averajına bakılır. Set averajı aynı ise en iyi sayı averajına sahip olan takım, diğer iki
takımın üstünde yer alır. Kalan iki takım arasında yine beraberlik varsa 14.2.1.1.1. ‘deki kurallar uygulanır.
Eğer üç takım arasında set ve sayı averajlarında da beraberlik varsa Lige Katılımdaki sıralamaya göre
takımlar sıralanır.
14.2.1.1.3. Dört takım ve fazlası arasındaki puan eşitliği: Grupta oynan tüm
maçlardaki önce set averajına ve sonra sayı averjanına göre sıralama yapılır. Eğer yine eşitlik varsa Lige
Katılımdaki sıralamaya göre takımlar sıralanır.
14.2.1.2. Grup maçları bittikten sonra:
14.2.1.2.1. İki takım arasındaki beraberlik: iki takım arasında “head to head”
(başa baş) durumunda hangi takım diğer takımı daha çok yendi ise o takım bir üst sıraya yerleşir. Eğer
takımlar birbirlerine karşı yaptıkları maçlarda kazanılmış maç sayısında üstünlük sağlayamamışlarsa iki
takım arasında oynanan maçlardaki averajlara bakılır. (önce set sonra sayı averajı)Eğer iki takım arasında
set ve sayı averajlarında da beraberlik varsa bu sefer grupta oynan Tüm maçlardaki set ve sayı averajlarına
bakılır. Eğer set ve sayı averajında da beraberlik var ise Gruba Giriş sıralamasında üstte olan takım bir üst
sırada yer alır. Gruba Giriş sıralamasında da beraberlik varsa Plaj Voleybolu Yönetmeni ya da yoksa Teknik
Delege’nin vereceği karara göre bu durumda ya ekstra bir set oynatılır ya da kura atışı yapılır.
14.2.1.2.2. Üç takım arasındaki beraberlik: üç takım arasında oynanan
maçlardaki set ve sayı averajına bakılır. (önce set sonra sayı averajına bakılır) Averajı en yüksek olan takım
diğer iki takımdan üstte yer alır. Kalan iki takım arasında yine beraberlik varsa 14.2.1.1.1. ‘deki kurallar
uygulanır. Eğer üç takım arasında set ve sayı averajlarında da beraberlik varsa bu sefer grupta oynanan tüm
maçlardaki set ve sayı averajlarına bakılır. Eğer set ve sayı averajında da beraberlik var ise gruba giriş
sıralamasında üstte olan takım bir üst sırada yer alır. Gruba giriş sıralamasında da beraberlik varsa plaj
voleybolu yönetmeni ya da yoksa teknik delegenin vereceği karara göre bu durumda ya ekstra bir set
oynatılır ya da kura atışı yapılır.

14.3. Eleme sistemleri:
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14.3.1. Tek eleme sistemi: Yenilen takımların elendiği, yenen takımların birbirleriyle
karşılaşması suretiyle en son galibi belirleyen usule eleme yöntemi denir. Bu sistemin uygulanabilmesi için
müsabakalara katılan takımların sayısının 4 veya 4'ün katları (8, 16, 32 gibi ) olması gerekir. Müsabakalara
katılan takımların sayısı 4 veya 4'ün katları olmazsa bay (bye) yöntemi uygulanır. Bu yönteme göre takım
sayısını bu sayının üstünde 4'ün en yakın katından çıkarmak suretiyle bulunan rakam, bay kalacak takım
sayısını gösterir. Bu takımlar müsabaka yapmadan ikinci tura çıkarlar.
14.3.2. Çift eleme sistemi: İki devreli tek eleme sistemi gibidir. Tek eleme sistemi gibi başlar
fakat her takımın yarı finale kadar bir yenilgi hakkı vardır. Başlangıç kısmına “Galipler Grubu/Tarafı” bir
maç kaybedildiğinde gidilen tarafa ise “Mağluplar Grubu/Tarafı” denir. FIVB’nin belirlediği
numaralandırma sistemine göre yapılan bu sistemin her iki tarafında da maçlar Final maçına kadar devam
eder. Amaç galipler ya da mağluplar grubundan yarı finale kadar ilerleyip oradan finale çıkarak o maçta
galip gelmektir. Yarı finale kadar ikinci mağlubiyetini alan takım turnuvadan elenir. Yarı Finalden itibaren
ise tek mağlubiyet elenmek için yeterli olur. Final maçından önce gerek görülürse üçüncülük, beşincilik ve
yedincilik maçları da oynatılır. Final maçını kazanan takım o turnuvanın galibi ilan edilir. Bu sistemin
uygulanabilmesi için müsabakalara katılan takımların sayısının 4 veya 4'ün katları
(8, 16, 32 gibi ) olması gerekir. Müsabakalara katılan takımların sayısı 4 veya 4'ün katları olmazsa bay
(bye) yöntemi uygulanır. Bu yönteme göre takım sayısını bu sayının üstünde 4'ün en yakın katından
çıkarmak suretiyle bulunan rakam, bay kalacak takım sayısını gösterir. Buna göre belirnen sayıdaki Puanı
en yüksek takımlar müsabaka yapmadan ikinci tura çıkarlar. Eğer önceden gelen hiç bir sıralama puanı
(genel sıralamadan) yoksa bu suretle bulunan sayıda takım, kur'a ile ayrıldıktan sonra geriye kalan takımlar
birbirleriyle karşılaşarak galipler (baylara) ilave edilince elde edilen rakam 4'ün katı olur (Müsabakalara 13
takım katılmış ise 16–13=3 bay gibi kur' a ile 13 takımdan 3'ü bay sayılır.). Eğer sıralama puana göre
yapılmış ise puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralama yapılır ve fikstürdeki daha önceden belli olmuş
numaralara takımlar yerleştirilir. Puanı aynı olan takımlar arasında kur’a çekilişi yapılır. Geri kalan 10
takım ilk roundu oynar. Kazanan 5 takıma 3 bay eklenerek 8 takım arasında 2. devre müsabakaları yapılır.
Takip eden raundlarda yenilenler eleneceği için artık takımlar hep çift kalır.
14.3.3. Karma sistem: Grup usulü ve eleme yöntemlerinden biri ile birlikte uygulanan
sistemdir. Genelde ilk etapta grup usulü, daha sonraki aşamada ise tek eleme sistemi uygulanır.
Müsabaka programı ve neticelerin ilanları
MADDE 15 15.1. Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem
raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren müsabakaların sonuçları
hakem raporları ve gerekirse, bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak, o müsabakayı tertip eden
makam ve kurulca ilan olunur.
15.2. Müsabaka Programı ve Isınma Süreleri:
15.2.1. Maçlar bir ya da birden fazla sahada oynatılabilir.
15.2.2. Maç programı müsabaka direktörü tarafından hazırlanır. Plaj voleybolu yönetmeni
yoksa teknik delege onayı ile yürütülür.
15.2.3. Her organizasyon öncesinde maç programı TVF web sitelerinde duyurulur. Ancak
en geçerli maç programı maç gününden bir gün önce ya da ilk maç günü sabahında yapılacak
yoklama sonunda ilan edilen maç programıdır.
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15.2.4. Yoklamaya izinsiz gelmeyen takım olması durumunda maç programı güncellenir.
15.2.5. Maç saatleri belli olsa bile her iki maç arası 10 dakikadır. (TV maçları hariç) Isınma
sahasının olması durumunda maç sahasındaki resmi ısınma süresi 5 dk olarak tutulur.
15.2.6. Beklenmedik şartlar gereğince ısınma süresi TVF plaj voleybolu yönetmenince
yoksa Teknik delege tarafından minimum 3 dk’dan az olmayacak şekilde kısaltılabilir.
15.2.7. TVF plaj voleybolu yönetmenince yoksa teknik delege maç programı ve saha ataması
konusunda uygun gördüğü değişiklikleri yapar.
15.3. Yoklama ve teknik toplantı: Her lig ya da turnuva öncesinde ilan edilecek yerde katılımcılar
için yoklama ve akabinde turnuva ile ilgili önemli bilgilerin verildiği teknik toplantı yapılır.
15.3.1. Yoklama: İlan edilecek resmi toplantı odasında ya da otelde kurulacak masada yapılır.
15.3.1.1. Yoklamaya tüm sporcuların katılımı şarttır. Belirtilen saatler içerisinde yoklama
kağıdına imza atarlar ve istenildiğinde kimliklerini gösterirler.
15.3.1.2. Organizasyon tarafından temin edilmiyorsa resmi maç üst forma ve
şort/mayo/taytlarını göstererek onay alırlar.
15.3.1.3. Yoklama saatleri maçlardan bir gün once ilan edilcek saatte yapılır.
15.3.1.4. Eksik evrak varsa bu evraklar TVF yetkilisine teslim edilir.
15.3.1.5. Yoklamaya izinsiz geç kalınması durumunda sporcu başına 250 TL para cezası
kesilir. Çok özel durumlar TVF plaj voleybolu yönetmenince o yoksa teknik delege tarafından
değerlendirilir ve mazeretin geçerli sayılması durumunda para cezası kesilmeyebilir.
15.3.1.6. Yoklamaya geçerli mazaret sunmak için PV-11 formunun doldurulup plaj
voleybolu yönetmenince o yoksa teknik delegeye email yoluyla gönderilmesi gerekmektedir.
15.3.2. Teknik toplantı: Yoklamadan 15 dk sonra ilan edilecek toplantı salonunda yapılır. Tüm
sporcuların katılımı şarttır. Teknik Toplantıya katılmama ya da geç kalma durumunda 250 TL para cezası
sporcu başına kesilir. İzinsiz geç kalınması durumunda sporcu başına 250 TL para cezası kesilir. Çok özel
durumlar TVF plaj voleybolu yönetmenince o yoksa teknik delege tarafından değerlendirilir ve mazeretin
geçerli sayılması durumunda para cezası kesilmeyebilir.
15.3.2.1. Teknik toplantı içeriği:
(a) Turnuva Direktörü, Teknik Delege, Hakem Direktörü ve Organizasyon Sorumlusu’nun
yapacağı açılış konuşmaları.
(b) Turnuva Direktörü’nün, ilgili turnuvaya yapılan başvurular ve oluşan sıralamayla ilgili
katılımcıları bilgilendirmesi.
(c) (Gerekli olması halinde) Kura çekimi.
(ç)Turnuva teknik detaylarının sporculara aktarılması.
(d) Maç formalarının dağıtımı ve kullanımı prosedürünün açıklanması.
(e) Antrenman saatleri hakkında sporcuların bilgilendirilmesi.
(f) Sıralamalar ve (olması durumunda) kura çekimi sonucunda oluşan AT’nin ve maç
programının katılımcılarla paylaşılması.
(g) Turnuva alanıyla, konaklamalar, yemeklerle ilgili bilgilerin verilmesi.
(ğ)TV yayınıyla ilgili bilgilendirilme yapılması.
(h) Maç protokolü, oyun kuralları, hakem konuları ve ödül töreniyle ilgili bilgilendirme,
açıklama yapılması.
(ı)Gerekli olabilecek herhangi bir diğer bilginin oyunculara aktarılması.
(i) Sporculardan gelecek soruların cevaplanması.
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Müsabaka sahası kriterleri
MADDE 16 - (1)Uluslararası müsabakalar, TVF plaj voleybolu deplasmanlı ligleri ve TVF Pro Beach
Tour organizasyonlarında (bayan-erkek) müsabaka sahası kriterleri aşağıdaki tabloda belirtilen salonlarda
oynanması esastır. Ancak deplasmanlı lig kulübünün bulunduğu ilde bu kriterlere uygun saha tahsis edilememesi
halinde, Federasyonun uygun bulacağı bir saha kullanılabilir.
DEPLASMANLI VOLEYBOL LİGLERİ MÜSABAKA SALONU FİZİKİ ÖZELLİKLERİ
Oyun
Sahası

Oyun
Alanı

Yüksekl Seyirci
ik
Kapasitesi

Aydınlat
ma

Zemin

Uluslararası
ve
En
az
ulusal lig ve TVF
30m.22m.
Pro Beach Tour

En az
26m.x1
8m.

8mx16
m

En
az
En az 350
min 9 m.

10001500 lux

0,0-0,2mm
Kum

En
az
24m.16m.

En az
20m.x1
2m.

8mx16
m

En
az
min 7m.

1000 lux

0,0-0,2mm
Kum

Organizasyon

ŞEHİR LİGLERİ

Müsabaka
Sahası

16.5. Kulüplerin kendi plaj voleybolu sahasını kullanma şartları
16.5.1. Kulüpler; sezon öncesinde ve/veya sezon sırasında; oyun alanının boyutu ve
zemininin özellikleri, kullanım koşulları, seyirci kapasitesi, soyunma odalarının durumu itibarı ile
uygunluğu Federasyon tarafından tescil edilmiş kendilerine ait veya kendilerine ait olarak gösterecekleri
sahalarda, Saha yeterlilik sertifikası almak şartıyla, lig ve Türkiye Kupası müsabakalarını oynayabilir.
16.5.2.Federasyon tarafından aynı ilde, 8.4.1. maddede belirlenen kriterlere uygun/daha
yakın bir saha tahsis edilmesi hâlinde deplasmanlı lig kulüpleri müsabakalarını bu sahada oynamak
zorundadır.
16.5.3.Kendi sahasını kullanma müracaatında bulunan kulüpler aşağıdaki şartları kabul
etmiş sayılır.
16.5.3.1. Plaj voleybolu liglerinde sahada, oyun alanını çevreleyen dört kenarda
ve/veya aynı fonksiyona uygun ve/veya en yakın tribün duvarında 3m x 1m metre ölçülerindeki panoların
yüzde 25’i ile oyun alanı servis çizgileri gerisinde 3 x 1 metre ölçülerinde 2 adet pano münhasıran
Federasyona ait olacak; bunun için ücret talep edilmeyecektir.
16.5.3.2. Bu panoların yerleşimi, Federasyon tarafından belirlenerek kulüplere
bildirilecektir.
16.5.3.3. Müsabaka sırasında kullanılacak voleybol filesi, direk ve hakem kulesi ve
yazı hakemi masasının bant, giydirme ve reklam alanları münhasıran ve ücretsiz olarak Federasyona aittir.
16.5.3.4. Federasyona lig ve/veya Türkiye Kupası müsabakalarını kendi sahası
olarak gösterecekleri salonda oynamak için başvuran kulüpler; Federasyon tarafından yıllık olarak
belirlenecek “kendi sahasını kullanma bedelini” sezon öncesinde Federasyonun banka hesabına yatırmak
zorundadır.
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16.5.4.Müsabakalarını kendi sahalarında yapmak isteyen tüm kulüplerin, saha yeterlilik
sertifikaları onaylanmamış ise, müsabakalarını Federasyonun göstereceği sahalarda oynar.
16.5.5.Müsabakası Federasyon tarafından naklen yayın programına alınan 1. Lig kulüpleri,
kendi sahalarına belirtilen incelikte ve drenajı olan kum sermek zorundadır. Kulüp, Federasyon tarafından
verilen süre içerisinde naklen yayınlanacak müsabakası için kum serdiremez veya standarda uygun başka
bir saha gösteremezse, bu müsabakayı Federasyon tarafından belirlenen sahada oynamak zorundadır.
16.5.6. Saha düzenleme ve denetleme kurulu tarafından düzeltilmesi veya iyileştirilmesi
mümkün olmayan koşullar tespit edilirse, kulüpten yeni bir saha önermesi istenir. Önerilen yeni saha da
yeterli bulunmazsa, kulübün oynayacağı saha, saha düzenleme ve denetleme kurulu tarafından Başkanın
onayına sunulur.
16.5.7.Bildirilen saha ile ilgili saha düzenleme ve denetleme kurulu tarafından zamanında
denetim yapılmaz ise, bildirilen sahada müsabakalar oynanır. Ancak saha düzenleme ve denetleme kurulu
daha sonraki bir tarihte denetleme yapar.
Müsabakaların tescili ve vize şartları
Madde 17 - (1)Müsabaka sonuçlarının tescili ve lisansların vize işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
(2) Türkiye 1.Ligi, 2.Ligi, 3.Liginde ve TVF Pro Beach Tour etaplarında yer alacak takımlar ile bu
takımların oynayacağı müsabakaların sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır.
(3) İllerde oynanacak bütün müsabakaların sonuçlarının tescili Federasyona aittir.
(4)Sonuçları Türkiye birinciliğine varan ( Türkiye birinciliği dahil ) müsabakaların tescili
Federasyon tarafından yapılır.
(5)Bir yıl önce elde ettikleri derecelerden ötürü, uluslararası müsabakalara katılma hakkını kazanan
sporculara/kulüplere, ülkemizi temsil hakkı verilmesi ve bu durumu FIVB ile CEV' e bildirilme yetkisi
Federasyona aittir.
(6)Genel Müdürlük tarafından düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabakalar ile bu
müsabakaların sonuçları Federasyon tarafından tescil edilir.
(7)Resmi müsabakalara katılacak sporcuların, mutlak surette o yılın vizesi yapılmış lisansına sahip
olması gerekmektedir.
(8)Türkiye 1. Ligi ve 2. Liginde yer alacak 18 yaşını doldurmuş sporcuların, kulüpleri ile sözleşme
yapmaları zorunludur.
(9)Lisansların müsabakadan önce hakeme gösterilmesi şarttır. Türkiye 1. Liginde yer alan kulüpler,
sporcuları ile yapmış oldukları sözleşme ile sporcuların o mevsime ait vizeli lisanslarını Federasyona ibraz
ederek kadrolarını tasdik ettirmeleri halinde, müsabakalara Federasyon tarafından verilecek takım listesi
ile çıkabilir.
Müsabakaların ertelenmesi ve yerlerinin değiştirilmesi
MADDE 18 - (1)Müsabakaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu
müsabakaların tehiri halinde uygulanacak esaslar şunlardır;
(2)Plaj voleybolu müsabakalarının belirtilen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde
başlaması şarttır. Bir müsabaka ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne ya da saate bırakılabilir. Geri
bırakılmasında zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri müsabaka öncesine kadar Federasyona,
illerde tertip kurullarına aittir.
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(3)Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Bu müsabakalara ancak geri bırakma
tarihinde oynama hakkı olan oyuncular katılabilirler. Geri bırakılan müsabakanın geri bırakma tarihinde
müsabakaya katılma hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakadan men cezası almış ve bu erteleme maçı
sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde oynanacak ise Disiplin Talimatının idarî tedbirlerle
ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
(4)Plaj voleybolu liglerinde bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu
sebepler yüzünden kesildiği takdirde; hakem, müsabakanın kaldığı yerden devam edebilmesi için 1 (bir)
saate kadar bekler; süre dolduğu anda müsabakayı tatil ederek raporunu yazar. Federasyon, müsabakanın
taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden kesildiğine kanaat getirirse;
belirleyeceği ileri bir tarihte maçı yeniden oynatır.
(5)Federasyon, gerekli gördüğü hallerde müsabakaları seyircisiz oynatabileceği gibi, seyircileri,
idarecileri veya sporcuları tarafından aşağıdaki olaylara neden olan takımların kendi İllerinde yapacakları
müsabakaların başka bir ilde oynatılmasına da karar verebilir. Böyle bir karar için; takımın sporcusu,
idarecisi, antrenörü veya antrenör yardımcısı ile takım yetkililerinin ayrı ayrı veya birlikte hakemlerden
birisine müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri gerekmektedir.
(6)Emniyet ve güvenliği temin edilemeyen veya edilemeyeceğine, emniyet ve güvenliğinin bozulacağına
Federasyon sorumlularınca veya yetkili kıldığı kişilerce kanaat getirilen illerden, müsabakaların bir kısmını veya
tamamını başka bir İl'deki sahalarda oynatmaya ( en az 200 km. mesafedeki ) ve bunun süresini tayine Federasyon
yetkilidir. Ev sahibi takım seyircilerinin dışında misafir takım seyircilerinin de gittikleri sahalarda emniyet ve
güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın sahaları için de uygulanır.
Oyun süreleri
MADDE 19 - (1)Plaj voleybolu müsabakalarında oyun süreleri FIVB’de uygulanan plaj voleybolu
kuralları ile aynı tutulur. Şu an müsabakalar 2 kazanılmış set üzerinden oynatılmaktadır. Federasyon, gerekli
gördüğü durumlarda bunu değiştirebilir.
Hükmen yenik sayılma
MADDE 20 - (1)Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;
a)Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak ve müsabaka başında veya
devamında ( 2 ) oyuncudan eksik kalmak,
b)Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını görevli hakeme vermemek,
c)Lisanssız oyuncu oynatmak,
ç)Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu değiştirmek,
d)Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, cezalı
oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak,
e)Yaşı büyük bir oyuncuyu küçük yaş kategorilerinde oynatmak,
f)Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve/veya fiili saldırıda bulunması, kavgaya sebebiyet
vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması, Ayrıca
seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın devam ettirilmesine imkan kalmaması
halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse, o takımın veya her iki
takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir,
g)Sahte veya tahrif edilmiş lisansla oyuncu oynatmak, Lisans Talimatına göre hükmü olmayan veya
hükmünü kaybetmiş (vizesi yapılmamış) lisanslarla müsabakaya iştirak etmek,
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ğ)Bir müsabakada başhakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya antrenörün
sahayı terk etmemeleri, başhakemin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım kaptanının da bu kişilerin sahadan
çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil etmesi,
h)Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak kaydıyla
her iki takım da hükmen yenik sayılır.),
ı)Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak.
Yabancı oyuncular
MADDE 21 - (1)Plaj voleybolu liginde o sezon için Türkiyede herhangi bir kulüpte lisanslı olan,
çalışma ve oturma müsaadesine sahip yabancı uyruklu sporcular, Federasyondan izin almak suretiyle plaj
voleybolu müsabakalarına katılabilirler.
(2)Plaj Voleybolu liglerinde her takım kadrolarında yabancı oyuncular bulundurabilirler fakat
sahaya sadece bir tanesi çıkabilir.
(3)Federasyon TVF Pro Beach Tour ve plaj voleybolu liglerinde isterse takım oyuncularının her
ikisinin de yabancı uyruklu sporcudan oluştuğu takımlara organizasyonların ayrı ayrı statürlerinde ilan
edeceği kota dahilinde izin verebilir.
(4)KKTC vatandaşı sporcular müsabakalara Türk vatandaşı kimliği temin ederek Türk vatandaşı
statüsünde katılabilirler.
(5)Yabancı uyruklularında lisanslı olması gereklidir.
Cezalar
MADDE 22 - (1)Resmi ya da özel tüm plaj voleybolu müsabakalarına katılan sporcular talimat,
statü ve oyun kurallarını okuyup anlamak ve bunlara uymakla yükümlüdür.
22.1. Müsabakalarda talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, masör/doktor, menajer
ve antrenörler ile benzeri spor elemanları Disiplin Kuruluna sevk edilir.
22.2. Resmî bir müsabakada hakem tarafından maç boyu oyundan çıkarılan uluslararası oyun
kurallarında belirtilen takım mensuplarından herhangi biri hakkında bir ceza verilmese dahi, bir sonraki
müsabakada otomatikman yer alamaz.
22.3. Bir lig sezonu içerisinde bir sporcunun iki tane medikal time-out kullanma hakkı vardır. İkiden
fazla alınacak her bir medikal time-out aşağıdaki para ödeme yaptırımına neden olacaktır:
Üçüncü Medikal Mola - 500 TL
Dördüncü Medikal Moral - 1000 TL
Beşinci Medikal Mola - 2000 TL ve artarak devam eder.
22.4. Yoklama ve/veya teknik toplantıya katılmama ya da geç kalma durumunda 250 TL para
cezası sporcu başına kesilir.
22.5. Kötü davranış ve zarar verme durumuları: Hakemlere, çalışanlara, seyircilere, takım
arkadaşına ve diğer takım oyuncularına kötü davranış (el ile işaret etme, bağırma, saldırıda bulunma) ve
organizasyon ekipmanına zarar verme (topu tekmeleme, fileyi çekme, ekipmanı kırma, vs) durumlarında
sporcuya ya da takıma yaptırım uygulanır. Baş hakem yukarıda sayılan durumların oluşması halinde
yapılan harakete, verilen zarara göre yaptırım uygular. Bu yaptırımlar para cezasını içerir.
22.6. Uyarı ve kart yaptırımları/cezalandırmaları: 22.6.4. ve 22.6.5.’deki durumlarda baş hakem
oyuncu ve antrenörlere yaptırımda bulunabilir. Uyarı ve kart yaptırımlarının çeşitleri aşağıdaki gibidir:

22.6.1. Küçük hatalı davranışlar:
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Sözlü Uyarı: Oyuncu ufak hatalı davranışlarda Baş Hakem tarafından sözlü olarak uyarılır.
Uyarı (Sarı Kart): 1 ya da 2 numaralı oyuncuya uyarı niteliğinde verilen karttır. Sarı kart bir
yaptırım değildir fakat maç boyunca takım için geçerlidir.
22.6.2. Kaba Davranışlar:
İhtar (Kırmızı Kart): 22.6.4. ve 22.6.5.’deki kaba davranışlarda bulunan oyuncuya Baş
Hakem tarafından gösterilir. Bir oyuncunun bir sette 2 kere kırmızı kart görme hakkı vardır. Rakibe bir sayı
ve ralli verilir.
Oyundan çıkarma (Sarı ve Kırmızı Tek Elde) : Her oyuncunun 2 kırmızı kart görmesinden
sonra ya da kaba davranışın şiddetine göre direk de gösterilebilir. Oyundan çıkarılma anlamına gelir. Takım
o seti kaybeder. Aldığı sayıları korurken karşı takımın sayıları 21’e tamamlanır.
Diskalfiye (Sarı ve Kırmızı Ayrı Ayrı Ellerde): 5.8.1 ve 5.8.2’deki kaba ve saldırgan
davranışların sonucunda baş hakem tarafından verilir. Bu durumda Takım Eksik ilan edilir ve maçı
kaybetmiş sayılır. O ana kadar sayıları korur. O andan sonra karşı takımın sayıları 21’e (üçüncü sette ise
15’e) tamamlanır.
22.6.3. Geciktirmeler:
Geciktirme uyarısı (Delay warning): Oyunucunun oyunu geciktirici her tür eylemine karşı
Baş Hakem geciktirme uyarısı verir. Bu uyarı Sarı Kartın gösterileceği o takım tarafındaki elin yumruk
şeklinde tutulurken sarı kartın diğer el ile dik bir şekilde yumruğun tutulduğu bileğin altında gösterilir.
Geciktirme ihtarı (Delay penalty): Geciktirme uyarısının tekrarında geciktirme ihtarı kırmızı
kart ile 5.8.3.3.1’de anlatılan şekilde verilir. Geciktirmelerin devamı halinde her seferinde geciktirme ihtarı
uygulanır, ralli kaybı olur ve rakip takıma 1 sayı verilir. Her geciktirmede aynı uygulama yapılır.
22.6.4. Malzemeye zarar verme: Para cezaları hasar verme ya da vermeme durumuna göre
değişir. Aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
Zararın Sonucunda Verilen Para Cezaları
Basit Zarar / Saldırı

Maç geciktirme,
Malzeme kaybolması
ya da kırılması

Maç geciktirme, Malzeme
kaybolması ya da
kırılması durumunun
Merkez Sahada ya da TV
Maçında oluşması

100 TL (eğer
yenilenmişse)

250 TL (geciktirmeye
neden olmuş ve
yenilenmişse)

500 TL (geciktirmeye
neden olmuş ve
yenilenmişse)

500 TL

2500 TL

Zararın Mahiyeti
Toplara, Mola Alanı
malzemelerine,
Sporcu formalarına
zarar verme

Fileye, Çizgilere,
Hakem Kulesine,
Reklam Panellerine ve 100 TL
benzer diğer
malzemelere

22

TVF PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI
22.6.5. Hakemlere, organizasyon ekibi üyelerine, sporculara ve saha personeline yönelik
uygunsuz (kötü) davranışlar ve cezaları:
21.6.5.1. Bu bölümde sözlü ve sözsüz yapılan haraket ve hakaretler seviyesine göre
ve canlı yayın maçında ya da yan sahalarda olup olmadığına göre sınıflandırılmıştır.
Zararın Sonucunda Verilen Para Cezaları
Zararın Mahiyeti
Sözlü uygunsuz
davranışlar

Sözsüz ygunsuz
davranışlar

Basit Zarar / Saldırı

YAN SAHALARDA

TV YAYINI MAÇINDA

Kırmızı kart cezası /
cezalandırma

250 TL

500 TL

Oyundan çıkarma

500 TL

2500 TL

Kırmızı kart cezası /
cezalandırma

250 TL

500 TL

Oyundan çıkarma

500 TL

2500 TL

Diskalifye

2500 TL

5000 TL

22.6.5.2. Hakem tarafından uygulanan yukarıdaki yaptırımlar müsabaka cetveline
işlenir ve gerekli cezanın uygulanması için TVF lig direktörüne iletilir. Kesilen cezaların TVF’de o takımın
alacağı deplasman harcırahı ve para ödülü olmaması halinde bir sonraki maçtan önce ödenmesi
gerekmektedir. Eğer ceza yaptırımı TVF’den alacağı tutardan daha fazla ise aradaki farkı ödemek
zorundadır.
22.6.5.3. Ödenmemesi durumunda takım o maçlara çıkamaz ve hükmen yenik kabul
edilir. Para cezasını içeren yaptırımların bulunduğu müsabaka cetvelinin bir kopyası ya da scan edilmiş hali
TVF plaj voleybolu yönetmenine / teknik delegeye hemen (30 dk içinde) iletilir iletilir. plaj voleybolu
yönetmeni/teknik delege PV-08 formu ile rapor eder. Doldurulan PV-08 form oyuncuya imzalatılır ve bir
kopyası verilir.
22.6.5.4. Bir takımın tüm oyuncuları aynı renk ve tasarımda üst forma giymelidir.
Aynı renk ve tasarımda üst forma giymeyen takımlar ilk gün için 200 TL, ikinci gün için 500 TL ve diğer
günler için 500’ün katları halinde para cezasına çarptırılırlar. TV yayının olduğu maçlarda tutarlar iki ile
çarpılır.
22.6.5.5. Plaj voleybolu liglerinde sporcu üst formalarının arkasında, TVF Pro Beach
Tour etaplarında ise alt formalarda (şort, tayt/mayo) sporcu isiminin yazması gerekmektedir. Yazmaması
halinde para cezası uygulanır: İlk Gün İçin 100 TL / Sporcu başına, İkinci Gün için 250 TL / Sporcu Başına
ve bu her gün için katlanarak gider.
22.6.5.6. Sporcu üst formalarında numara bulundurulmaması halinde takıma ilk gün
için 100 TL, 2. Gün için 250 TL, 3. gün için 500 TL para cezası para cezaları yaptırımı uygulanır.
22.6.5.7. TV yayının olduğu maçlarda tutarlar iki ile çarpılır. Müsabaka cetveli ile
teknik delegece raporlama yapılır. Cezalar PV-08 formu ile teknik delege tarafından raporlanır ve yaptırım
süreci başlar.
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22.6.5.8. Bu Talimatta belirtilen para cezaları ilk etapta sporcu deplasman
harcırahından ya da para ödülünden, eğer sporcu deplasman harcırahı bir takım adına yatıyorsa, o takımın
deplasman harcırahlarından ya da para ödülünden kesilir. Bunlar yok ise berlilenen para cezasının TVF
hesabına yatırıldı dekontu TVF plaj voleybolu yönetmenine ya da teknik delegeye yoksa turnuva hakem
delegesi/gözlemecisine iletilmelidir. Para cezasının ödenmemesi halinde o sporcu hiç bir müsabakaya, ceza
ödenene kadar alınmaz.
22.6.5.9. Teknik toplantı ve/veya yoklamaya geç kalma: Geçerli mazaret olmaksızın
teknik toplantı ve yoklamaya izinsiz geç kalınması durumunda sporcu başına 250 TL para cezası kesilir.
Çok özel durumlar teknik delege tarafından değerlendirilir ve mazeretin geçerli sayılması durumunda para
cezası kesilmeyebilir.
22.6.5.10. Yoklamaya ve/veya teknik toplantıya habersiz bir şekilde gelmeyen
takımın müsabakalara da çıkmayacağı kabul edilir ve 500 TL para cezasına çarptırılır.
22.7. Ödül törenlerine katılmamanın cezası 1000 TL’dir.
22.8. Ceza uygulamaları PV-08 formu ile ilan edilir.
İtiraz protokolleri
MADDE 23 23.1. İtiraz protokolünü değerlendirme kriterleri aşağıda belirtilmiştir:
23.1.1. Hakemin oyun kurallarını yanlış yorumlaması veya kuralları ya da reglemanları
doğru uygulamaması, yahut verdiği kararın sonuçlarını fark edememesi
23.1.2. Sayı hatası durumunda
23.1.3. Teknik Açıdan Maç koşullarının uygunsuzluğu (hava, ışık, vs)baş hakem yalnızca
bu üç kriteri göz önüne alarak itiraz protokolü isteğinin geçerliliğini değerlendirir. Uygulanışı aşağıdaki
gibi olur:
23.2. İtiraz protokollerinin kademeleri
23.2.1. Birinci kademe itiraz protokolü : Sahada maç içinde oluşan itiraz sonucunda itiraz
protokolü isteği sporcu tarafından maçın baş hakemine iletilir. Baş hakem itiraz protokolü isteğini
yukarıdaki kriterlere göre gözden geçirir. Çözüm için gerekli araştırmayı yapar. Daha sonra TVF hakem
delegesini/gözlemcisini sahaya davet eder. Hakem delegesi/gözlemcisi önce baş hakemle konuyu görüşür
daha sonra itiraz yapan takım ile görüştükten ve tüm ayrıntıları öğrendikten sonra durumun açıklamasını
ve kararı baş hakeme iletir. Baş hakem verilen son kararın anonsunu yapar. İtiraz protokolü yapıldıktan
sonra hakem delegesi/gözlemcisi itirazı haklı bulmaz ise itiraz protokolü isteyen takım için artaran ücret
tarifesi uygulanır. İlk itirazın reddi durumunda takım 500 TL para yaptırımına çarptırılır. Aynı takım, aynı
gün içerisinde başka bir durumda yine itiraz protokolü isterse ikinci itiraz protokolünün reddi durumunda
1000 TL para cezası öder. Aynı günde istenecen ve red edilen diğer itiraz protokollerinin cezaları bu şekilde
katlanarak devam eder. (1000 TL, 2000 TL, 3000 TL) İtiraz protokolü canlı yayın maçında işletilmiş ise
ve TVF hakem delegesi / gözlemcisi tarafından haklı görülmemişse ise ilk itiraz protokolü 1000 TL, ikincisi
2000 TL, üçüncüsü 4000 TL şeklinde ikiye katlanarak devam eder. İtiraz protokolleri müsabaka cetveline
not edilir ve TVF lig direktörüne rapor edilir. TVF lig direktörü BVB-08 formu ile cezayı uygular. İtiraz
haklı bulunursa para cezasını ödemez.
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23.2.2. İkinci kademe itiraz protokolü: 2. kademe itiraz protokolü isteğini takım kaptanı
resmi bir şekilde müsabaka cetveline 1. kademe itiraz protokolünün red edilmesinden sonra maça tekrar
başlamadan yazıdırır. 2. kademe şu durumlarda uygulanabilir:
23.2.2.1. TVF hakem delegesi/gözlemcisinin ya da TVF lig direktörünün olmaması
yüzünden 1.kademenin sonuca bağlanamaması
23.2.2.2. TVF hakem delegesi/gözlemcisinin bulunmadığı durumlarda TVF lig / turnuva
direktörü 1. kademe itiraz protokolünü değerlendirir.
23.2.2.3. TVF delegesinin 1. kademe itirazı kabul etmeme durumunda 1. kademeyi TVF
delegesinin kabul etmesi (haklı bulması) durumunda bu sefer diğer takım 2. kademe itiraz protokolü
istemesi durumunda 1. kademe itiraz protokolünden sonra karara itirazını sürdürmek isteyen takım 2.
kademe itiraz protokolünü kaldığı yerden maça tekrar başlamadan önce maç müsabaka cetveline 2. kademe
protokol isteğini yazdırır. Maç sonunda takım kaptanı prortesto protokololü ile ilgili argümanlarını
müsabaka cetveline yazar ve müsabaka cetvelini imzalar. Müsabaka cetveli kaptan imzasını attıktan sonra
baş hakemle birlikte maçın bitiş süresinden en geç 30 dakika içinde 1000 TL (canlı yayın ise 2500 TL)
deposit ile birlikte TVF lig/turnuva direktörüne sunulur. TVF turnuva/lig direktörü nihai kararı maçın
bitişinden 2 saat içerisinde ya da etkilenecek diğer bir maç var ise o maçtan önce verir. Nihai kararda TVF
lig/turnuva direktörünün uygun göreceği uygulama yapılır. Oyuncu haksız bulunursa ücret TVF banka
hesabına yatırılır. Itiraz haklı bulunursa ve durumun maçın gidişhatına etki ettiğine karar verilirse, 1.
kademe itiraz protokolünün yapıldığı maç tekrar oynatılır.
Plaj voleybolu kurulunun kuruluşu, görev ve yetkileri, toplantı yöntemi
MADDE 24 - (1)Plaj voleybolu kurulunun kuruluşu;
24.1. Federasyon Başkanının görevlendirdiği başkan vekili veya Yönetim Kurulu üyesi tarafından
belirlenerek Başkanın görüşüne sunulan en az 4 en fazla 8 üyeden oluşur ve Başkanın önerisi üzerine
Yönetim Kurulu kararı ile kurulur. Görev süresi 2 yıldır.
24.2. Kurul ilk toplantısında üyeleri arasından bir kurul koordinatörü seçer. Kurul üyeleri Başkan
oluru ile ihtiyaç halinde görev ve sorumlulukları paylaşabilirler.
24.3. Eksilen üyenin yerine aynı yöntemle yeni üye atanabilir.
24.4. Bir yılda mazeretli olarak 2, her ne sebeple olursa olsun yılda 3 olağan kurul toplantısına
katılmayan üyenin üyeliği düşer. Üyeliği bu şekilde düşen üyeler, 4 yıl süre ile yeniden plaj voleybolu
kurulu üyeliğine atanamazlar.
24.5. Kurul üyeleri, atanmalarındaki usûl izlenerek görevden alınabilir.
24.6. Görev süresi 2 yıl olmakla birlikte Federasyon Başkanı bu zaman zarfında görevden ayrılırsa
plaj voleybolu kurulunun görev süresi de sona erer.
24.7 Plaj voleybolu kurulunun görev ve yetkileri;
24.7.1. Plaj voleybolu müsabakalarında uygulanacak olan teknik ve idari kuralları belirlemek,
24.7.2. Federasyon plaj voleybolu yönetmeninin önerdiği teknik delegeleri tespit ve tayin etmek,
24.7.3. Organizatörlük için müracaat eden, bu Talimatla belirlenen şartları taşıyan adaylarla ilgili inceleme
yaparak organizatörlüklerinin (promoter) ön onayını vermek,
24.7.4. Plaj voleybolu turnuvası tertip edecek organizatörlere başvuruları doğrultusunda ön izin
vermek,
24.7.5. Federasyon plaj voleybolu yönetmeninin raporlarını değerlendirmek,
24.7.6. Hakem gözlemcisinin raporlarını değerlendirmek,
24.7.7. Her sezon için düzenlenecek olan müsabakaların statülerini belirlemek,
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24.7.8. Türkiyede plaj voleybolunun gelişmesi ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları
yapmak, hazırlanan çalışmaları onaylanmak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.
24.7.9. Plaj voleybolu organizasyonlarında, bu Talimat kapsamındaki her konuda nihai karar mercii
Yönetim Kuruludur.
24.7.10. Toplantı yöntemi; plaj voleybolu kurulu toplantılarına Başkan başkanlık eder. Başkanın
bulunmadığı oturumlara kurul sekreteri başkanlık eder. Başkan, gerekli gördüğü hâllerde kurul toplantılarına
katılır ve başkanlık eder.
24.7.11. Plaj voleybolu kurulu 2 ayda bir düzenli olarak toplanır. Ancak, gerektiğinde acil toplantı
yapılabilir. Toplantılardan önce üyelere gündem gönderilir. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit
edilir.
24.7.12. Üyeliğe seçilme şartları;
24.7.12.1. Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü
bulunmamak.
24.7.12.2. Merkez veya Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 6 (altı) aydan fazla ceza ile
cezalandırılmamış olmak.
24.7.12. Toplantılarda kararlar salt çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle salt çoğunluğun sağlanamadığı
durumlarda oturum başkanının oyu 2 oy sayılır.
24.7.13. Kurul, aldığı kararları yazılı hâle getirip plaj voleybolu kurulu defterinde imza altına alarak
Başkana sunar.
Teknik delege
MADDE 25 - (1)Federasyon gerekli gördüğü organizasyonlara teknik delege gönderebilir.
Federasyonun plaj voleybolu yönetmenine bağlı olarak çalışır.
Teknik delege olma şartları;
25.1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
25.2. En az lise ve dengi okul mezunu olmak,
25.3. Ceza kurullarınca 6 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak,
25.4. Trafik suçları hariç, 3 aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü
bulunmamak,
25.5. Teknik delegeler, bu şartlara ilaveten; Federasyonca belirlenen kriterlere uygun kişiler
arasından belirlenir ve Federasyon resmî web sitesinde ilan edilir.
25.6. Teknik delegenin görev ve yetkileri;
25.6.1. Teknik Delege, atandığı turnuvadaki en yüksek yetkilidir.
25.6.2. Federasyonun plaj voleybolu yönetmeni ile işbirliği içinde organizasyon kitapçığı,
organizasyon planı, resmî formlar, organizatör yükümlülükleri, teknik kontrol listesi ve Federasyon ile
organizatör arasındaki tüm ilgili yazışma ve anlaşmalar çerçevesinde turnuvanın hazırlıklarını denetler.
25.6.3. Federasyon tarafından her turnuva için en az 1 ay önceden tayin edilir.
25.6.4. Plaj voleybolu yönetmeninin talebi hâlinde inceleme ve araştırma faaliyetinde bulunur ve
bu çalışmalarını rapor halinde sunar.
25.6.5. Hakemlerin, saha personelinin, gönüllülerin faaliyetlerini ve diğer çalışmaları hakem
gözlemcisi ile koordineli olarak denetler.
25.6.6. TV yayınlarını TV yayın sorumlusu ile koordine eder.
25.6.7. Basınla ilgili konuların sorunsuz olarak yürütülebilmesi için basın görevlisi ile
koordinasyonu sağlar.
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25.6.8. Sağlık ve doping kontrolleri yapılan turnuvalarda, federasyon sağlık kurulu ile
koordinasyonu sağlar.
25.6.9. Organizatörlerin malî yükümlülüklerini yerine getirmelerini takip eder.
25.6.10. Turnuvanın promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin anlaşma şartlarına uygun
yürütülmesini sağlar.
25.6.11. Ön toplantı ve teknik toplantıyı yönetir.
25.6.12. Federasyon görevlileri, hakemler, organizasyon ekibi, saha personeli, gönüllüler ve diğer
görevliler ile işbirliği içinde turnuvanın sorunsuz olarak yürütülmesini sağlar.
25.6.13. Organizatör ile koordinasyon içinde sahaları belirler.
25.6.14. Turnuvada görevli personelin verilen görevleri doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesini
sağlar.
25.6.15. Turnuvayı her yönüyle koordine eder, organizasyon, maç sonuçları, hakemler ve sağlık
konularıyla ilgili bir şikayet ya da itiraz olması halinde hakem gözlemcisi ile görüştükten sonra nihai kararı
verir; gerekli hâllerde konuyu plaj voleybolu yönetmenine aktarır.
25.6.16. Müsabaka alanında kaldığı süre içinde, toplantılarda, basın toplantılarında, röportajlarda
ve organizasyonun her aşamasında Federasyonu temsil eder.
25.6.17. Ödül töreninin sorunsuz olarak yürütülmesini sağlar.
25.6.18. Federasyon kurallarına uygun olarak raporları hazırlar (inceleme, stadyum onayı, sonuç
raporu) ve bunları plaj voleybolu yönetmenine gönderir.
25.6.19. Organizasyonun Federasyonun istediği şartlara uymaması halinde başlamadan veya
herhangi bir etabında plaj voleybolu yönetmenine bilgi vererek turnuvayı iptal eder.
Tertip kurulları
MADDE 26 - (1)İl faaliyetleri, iller arası temsilî müsabakalar ve illerde tertip edilen her kademedeki
müsabaka için tertip kurulları oluşturulur.
26.1. Tertip kurullarının oluşumu;
26.1.1. Plaj voleybolu il tertip kurulları: Plaj voleybolu il tertip kurulları; il voleybol temsilcisinin
başkanlığında, en fazla 8 üyeden oluşur. Plaj voleybolu ligine katılımcı takımlarından üyelerin seçer.
26.1.2. Plaj voleybolu temsili müsabaka tertip kurulları:Temsili müsabakaların tertip ve işleyişinden
sorumlu olan bu kurullar, Federasyon tarafından görevlendirilecek yeteri kadar üye ile müsabakanın oynanacağı
ilin il voleybol temsilcisinden oluşur.
26.1.3. Plaj Voleybolu Özel Müsabaka Tertip Kurulları: Bu müsabakalara katılan ekiplerin seçilmiş
temsilcileri ile il voleybol temsilcisinden oluşur.
26.1.4. Diğer plaj voleybolu müsabakaların tertip kurulları: Genel Müdürlükçe düzenlenecek olan her
türlü müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon yürütür.
26.1.5. Plaj voleybolu iller arası temsili müsabaka kurulları: Bu kurullar Federasyon tarafından
görevlendirilen temsilcinin başkanlığında ilgili illerin voleybol il temsilcilerinden kurulur.
26.2. Tertip kurullarının seçimi: Bu Talimat uyarınca üye sayısı belirlenmiş plaj voleybolu il tertip
kurulu üyelerini seçmek üzere il voleybol temsilcileri bir evvelki yıl liglerde faaliyet gösteren ve o sezonda faal
olacağını bildiren takımlara çağrı göndererek toplanmalarını, üyelerini seçmelerini temin eder. Bu çağrı yazısının
toplantının yapılmasından 15 gün önce takımların eline geçecek şekilde gönderilmiş olması gereklidir. Toplantıya
kulüplerini temsilen yetkili olduklarını belgeleyen temsilciler katılabilirler. Seçimlerde her kategori (erkek/bayan)
için gizli oy, açık sayım yöntemi kullanılır. Asil üye sayısı kadar yedek üye de seçilir. Voleybol il
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temsilcisi, voleybol tertip kurulunun doğal başkanıdır. Kurul üyeleri ayrıca aralarından bir başkan vekili ile
bir sekreter seçebilirler. Tertip kurullarının süreleri 1 plaj voleybolu sezonu olup geçerliliği yenisi
seçilinceye kadardır. Seçimler her yıl Ekim ayında yapılır.
26.3. Üyeliğe seçilme şartları;
26.3.1. Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü
bulunmamak.
26.3.2. Merkez veya Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 6 (altı) aydan fazla ceza ile
cezalandırılmamış olmak.
26.3.3. Federasyon kurulları, kurullar, Federasyonca resmen tanınmış ve onaylanmış hakem,
antrenör, sporcu dernekleri üyeleri, bir evvelki yıl voleybol dalında resmî müsabakalara katılmış veya o sezonda
faal olacağını bildiren kulüp temsilcileri tertip kurulları üyeliğine aday olabilirler.
26.3.4. İl tertip kurullarında kulüpler ve kendileri tarafından aday gösterilen faal sporcu,
antrenör ve hakemlerden en fazla birer tanesi seçilerek görev alabilirler.
26.3.5. İl tertip kurullarında bir kulübün (bütün kategoriler için) birden fazla temsilcisi
bulunamaz.
26.4. Kurul üyeliğinin düşmesi: Kurul üyeleri geçerli özüre dayanmadan üst üste iki, bir yılda üçten fazla
toplantıya iştirak etmez, temsil ettiği kulüp plaj voleybolu liglerine faal olarak katılmaz veya bir aydan fazla hak
mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırsa durum il temsilciliği tarafından ilgililere bildirilir ve yerlerine aynı
kategorilerden ilk yedek üye davet edilir.
26.5. Seçimlerin yeniden yapılması: Tertip kurullarının üye sayısı, il temsilcisi dahil herhangi bir
nedenle 3'ten aşağı düşerse yeniden seçim yapılması gerekir. Yeni tertip kurulu göreve başlayıncaya kadar
görev il temsilcisi tarafından yürütülür. Bu durumda seçim, kurulun düşme tarihinden sonra yeniden yapılır.
Yeni seçilen kurulun görev süresi, Kasım ayında yapılacak seçime kadar devam eder.
26.6. Plaj voleybolu tertip kurullarının görev ve yetkileri;
26.6.1. Müsabakalara girecek takımların belirlenmesini sağlayan lig ve kategorilerin
statülerini tespit etmek,
26.6.2. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. Bu program ve fikstürü Kasım ayı
içerisinde kura veya diğer bir suretle düzenleyip ilan etmek (Tertip kurulu bu görevini herhangi bir sebeple
yapmadığı takdirde il temsilciliği bir hafta içinde program ve fikstürü hazırlayıp ilan eder.),
26.6.3. Müsabakaların oynanacağı sahaları tespit etmek,
26.6.4. Müsabakalarda çıkacak idarî anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara
bağlamak,
26.6.5. Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş
maçların günlerini, tehir sırasına göre tespit etmek,
26.6.6. Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir
durum var ise Disiplin Talimatı hükümlerine göre hareket etmek,
26.6.7. Zorlayıcı nedenlerle yapılamayacağı anlaşılan müsabakaların tehirine karar vermek.
Müsabaka saatinde tehir kararı yalnız maçın başhakemine aittir. İl müsabakalarının devamı sırasında doğacak
anormal hallerde karşılaşmanın diğer bir sahada sonuçlandırılması hususunda il temsilcisi resen hareket edebilir.
26.6.8. İl hakem kurulunun bulunmadığı hallerde illerce tertip edilecek müsabakaların
hakemlerini tayin etmek,
26.6.9. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile
onaylanmış teknik sonuç ve ilgili kurullarca verilmiş kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin
aldıkları dereceleri tayin, tebliğ ve ilan etmek,
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26.6.10. Tertip kurulları toplanamadığı veya programı hazırlama ve tatbikte anlaşmazlığa
düştüğü takdirde, il temsilcisi resen hareket eder. İl temsilcisi oylamalarda çekimser kalamaz. Olumlu veya
olumsuz reyini kullanır. Başkan vekili için bu hüküm uygulanmaz,
26.6.11. İllerin plaj voleybolu faaliyetlerini yönetmek, voleybolun kalkınması ve
yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak,
26.6.12. Müsabakalarda görevlendirilecek saha komiserlerini tespit ve tayin etmek,
26.6.13. Tertip kurullarının karar yeter sayısı, faal üye sayısının yarısından 1 fazladır,
26.6.14. İl tertip kurullarında alınacak tüm kararların, noter tasdikli karar defterine
geçirilmesi zorunludur.
Plaj voleybolu antrenörlerinin hakları ve uyması gereken kurallar
MADDE 27 - (1)Antrenörlerin hakları ve uyması gereken kurallar aşağıdadır:
a)Saha içinde mola alanında bulunabilir.
b)Saha değişimlerinde takımı ile birlikte yer değiştirir.
c)Saha değiştirme sırasında oyuncularına taktik verebilir.
ç)Servis atışından sonra (ralli süresince) oyuncularına sözlü ve işaret ile iletişimde bulunamaz.
Taktik veremez. Ancak ralli bittiğinde motive edici alkışlama yapabilir ve sözler söyleyebilir fakat taktik
içeren kelimeler kullanamaz. (Ör: “Hadi hadi”, “Sert servis”, “kısa atış”, “kısa servis” gibi sözler
söyleyemez. “Harika atış”, “iyi manşet”, “devam!”, “aynen devam!” gibi sözlerin söylenmesinde sakınca
yoktur.)
d)Antrenörler mola alamaz ancak takım kaptanı mola alabilir.
e)Antrenörler resmi ısınma süresine kadar (5 dk kalana kadar) sahada takımları ile birlikte bulunup
takımlarının ısınmalarına eşilik edebilirler.
f)Müsabaka cetvelinde remarks kısmına antrenörün adı yazılır ve yanına imzası alınır.
g)Deplasman harcırahı alır fakat para ödülü almazlar.
ğ)Antrenörlere uygulanan yaptırımlar müsabaka cetvelinin remarks kısmına not alınır.
h)Antrenörlerin uygunsuz davranışları sonucunda kırmızı kart görmesi halinde antrenör sahadan
çıkarılır. Müsabaka cetvelinde sadece remarks kısmına durum yazılır. Takıma sayı cezası verilmez ve
kırmızı kart kotası içerisinde sayılmaz. Antrenörlerin tribünde uygunsuz haraketlere devam etmesi halinde
tüm organizsayon alanında baş hakemin ve/veya hakem delegesi TVF lig direktörü talimatı ile çıkartılır.
ı)Kırmızı kart para cezasına Antrenör de çarptırılır. Oyuncular için geçerli olan kurallar Antrenörler
için de geçerlidir.
Doping ve uyuşturucu ile mücadele
MADDE 28 - (1)Doping suçları ve cezaları hakkında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Dopingle
Mücadele Komisyonu tarafından çıkartılan Türkiye Dopingle Mücadele Talimatı hükümleri uygulanır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Plaj voleybolu kurulu üyelerinin görevinin sona ermesi
GEÇİCİ MADDE 1 - (1)Bu Talimat yayımlandığı tarihte plaj voleybolu kurulu üyesi bulunanların
görev süresi sona erer. Plaj voleybolu kurulu, Talimatın yayım tarihinden itibaren 15 iş günü içinde bu
Talimat hükümlerine göre yeniden oluşturulur ve ilk toplantısını yeniden oluşturulduğu tarihten itibaren en
geç 1 hafta içerisinde yapar.
Talimatta yer almayan konular
MADDE 29 - (1)Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında; plaj voleybolu kurulunun görüşü
alınarak, mevzuat ve uluslararası kurallara göre Federasyon Yönetim Kurulu karar verir.
Yürürlükten kaldırma
MADDE 30 - (1)Bu Talimatın yayımlandığı tarihte yürürlükte bulunan; 31.10.2006 tarihinde
yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Talimatı yürülükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 31 - (1) Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlandığı tarihinde
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 32 - (1)Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür.
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