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TVF SPORCU TESCİ L, Lİ SANS VE TRANSFER TALİ MATINDA
DEĞİŞİKLİ K YAPILMASINA OMR TALİMAT
TÜRK İ YE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI' NDAN
MADDE 1 - 19/05/2006 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu ıle Spor Genel Müdürlüğünün resmı
ı nternet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil. Lisans ve
Transfer Talimatının 14/6 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir
14 / B — BİRDEN FAZLA TAKIMLA LİGLERE KATILIM

Spor kulüpleri, ayni sezon içerisinde farklı liglerde yer almak koşulu ıle ıki ya da daha çok takımla mucadele
edebılirler Bır Kulübün üst ligde yer alan takı mını n sezon sonunda bir alt lige düşmesi sonucunda eğer
her iki takı m aynı ligde yarışmak durumunda kalı r ise alt ligde yer alan takı m ile üst ligden düşen takı m tek
takı m olarak yarışmalara katı lı riar.
Bir Kulübun bır alt ligde yer alan takımı . lig etabı sonunda o sezon için açı klanmış lig statusune gore bir
üst lige terfi amacı yla oynanacak grup/yarı fınal/fınal musabakalarına katılma hakkı kazanmış olsa dahi bu
takı m mevcut sı ralamada dikkate alı nmayarak grup/yarı fı nal/final musabakaları na katı lma hakkı
sıralamadaki bir sonraki takıma geçer.
Ust ligde yer alan spor kulubunUn alt ligde mucadele eden takı mları nı n musabaka kadrosu 21 ya ş altı

sporculardan oluşur Alt ligdeki takı m Kupa Voley müsabakalarına katılamaz ve kadrosunda sadece 21
yaş altı 1 tane yabancı oyuncu bulundurabı lir.
Farklı liglerde yarışan takımlar, ayni sezon içerisinde birbirini takviye etmek suretiyle yarışmalara
katılamazIar
YÜRÜRLÜK
MADDE 2 - Bu Talimat, Genel Müdürlüğun resmi internet sıtesinde yayınlandığı tarihte yururlüğe girer
YÜRÜTME
MADDE 3 - Bu Talimat hükümleri Federasyon Başkanı tarafından yürütülür
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