TVF YARIŞMA TALİMATI

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU
YARIŞMA TALİMATI
1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm voleybol 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- Ülkemizde oynanacak bütün resmî ve özel voleybol müsabakalarının yapılması ve bu müsabakalarda meydana
gelecek her türlü itirazların karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar.
DAYANAK
Madde 3 - Bu Talimat, 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Çalışma
Usül ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün 43. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan:
Genel Müdürlük
: Spor Genel Müdürlüğünü,
Federasyon
: Türkiye Voleybol Federasyonunu,
Başkan
: Türkiye Voleybol Federasyonunu Başkanını,
Yönetim Kurulu
: Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
İl Müdürlüğü
: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
Spor Kulübü
: Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü,
FIVB
: Uluslararası Voleybol Federasyonunu,
CEV
: Avrupa Voleybol Konfederasyonunu,
Tertip Kurulu
: Voleybol müsabakalarını yürütmekten sorumlu olan kurulu
Merkez Hakem ve
Gözlemciler Kurulu (MHGK)
: Voleybol Federasyonuna bağlı olarak oluşturulan ve ülke genelinde voleybol hakemleri,
hakem gözlemciler, hakem eğitimcileri ve İl Hakem Kurulları ile ilgili idari ve teknik tüm
konulardan sorumlu olan kurulu,
İl Hakem ve
Gözlemci Kurulu (İHGK)
: İllerde voleybol hakemleri ile ilgili idari ve teknik tüm konulardan sorumlu olan
İl Temsilcisi
: Voleybol İl Temsilcisini,
Disiplin Kurulu
: Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulunu,
Spor Elemanı
: Sporcuların başarılarında emeği geçen antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, psikolog,
diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist, istatistik antrenörü ve benzeri elemanları,
Disiplin Kurulu
: Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin Kurulunu,
Salon Denetleme ve
Değerlendirme Kurulu (SDDK)
: Türkiye Voleybol Federasyonu Salon Güvenlik ve Akreditasyon Talimatında görev ve
yetkileri belirtilen kurulu ifade eder.
2. BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER
VOLEYBOL SEZONU
Madde 5 - Federasyon faaliyet programında yer alan tüm voleybol faaliyetlerinde kulüplerarası, salon ve / veya plaj, kum, çim,
park benzeri ferdi resmî müsabakaların başladığı ilk tarih ile faaliyetlerin her kategoride ve branşta ayrı ayrı olarak sona erdiği
tarih arasında kalan süredir.
MÜSABAKA ÇEŞİTLERİ
Madde 6 - Voleybol müsabakaları iki çeşittir.
6.1. Resmî Müsabakalar:
6.1.1. İl Teşvik Müsabakaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Teşkilatınca o ile ait takımların ve hakemlerin lig müsabakalarına
hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır.
6.1.2. Lig Müsabakaları: Türkiye birinciliklerine varan müsabakalar olup Federasyon tarafından yapılacak yıllık programa uygun
olarak tertiplenen müsabakalardır ( İl Birincilikleri, Federasyon Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi, Bölgesel Lig,
Gençler Ligi, Play - Off ve ya Dörtlü Final Müsabakaları, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liglerine terfi amacıyla
düzenlenen müsabakalar, Anadolu Ligleri Türkiye Birinciliği kademeleri ve Final Müsabakaları, Kupa Voley Müsabakaları).
6.1.3. Uluslararası Müsabakalar: Olimpiyat Komitesi, FIVB, CEV ve Federasyonun gözetiminde çeşitli uluslara bağlı millî, temsilî,
kulüp ve güç takımları arasında yapılan müsabakalardır.
6.1.4. Plaj, kum, çim, park ve buna benzer tüm voleybol faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan talimat ve / veya genelge
hükümlerine göre organizatörler tarafından yürütülen faaliyetlerdir. Bu tür faaliyetleri yapacak organizatörler, Federasyon
tarafından belirlenecek şartlara uygun olarak izin belgesi almak zorundadır.
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6.2. Özel Müsabakalar:
6.2.1. Resmî müsabakaların dışında kalan diğer müsabakalardır. Bu müsabakalar Genel Müdürlük Teşkilatınca tescil edilmiş spor
kuruluşları ile diğer resmî veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenir. Müsabakaların yapıldığı ilin İl Müdürlüğünden gerekli iznin
alınması koşulu ile yapılacak bu müsabakaların denetim ve ceza uygulaması müsabakaların yapıldığı ilin Voleybol İl
Temsilciliğine, yönetimi ise müsabakaları düzenleyenlere aittir. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan takımlar Federasyonun
izni olmadan özel müsabakalara katılamaz.
MÜSABAKA SİSTEMLERİ
Madde 7. Voleybol müsabakaları üç sisteme göre düzenlenir.
7.1. Puanlama Sistemi
7.2. Eleme Sistemi
7.3. Karma Sistem
Resmî müsabakaların hangi sistemde yapılacağına Federasyon karar verir. Özel müsabakaların sistemlerini Federasyonun onayını
almak koşuluyla Tertip Kurulları tespit eder.
7.1. PUANLAMA SİSTEMİ:
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır
ve müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.
3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,
3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan,
2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,
1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir.
Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir. Setler 25-0, 25-0, 25-0 olarak tescil edilir.
Bir veya birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan maç sayısına göre belirlenir.
Kazandığı maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır.
Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu uygulamada puanları eşit olan
takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip
olan takım üst sırada yer alacak şekilde yapılır.
Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm
müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre
yukarıdan aşağıya sıralanır.
Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki maç, puan, set ve
sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir.
B) Bu sistemde müsabakalarda galibiyette (2), mağlubiyette (1), hükmen mağlubiyette (0) puan verilir. Puanların eşitliği halinde
set averajı tatbik olunur. Bu değerlendirmede takımların aldıkları set toplamı, kaybettikleri set toplamına bölünür. Büyük sayıya
sahip olan takım kazanır.
Puan ve set averajlarının eşitliği halinde sayı averajı usulü tatbik olunur. Takımların bütün müsabakalar sonunda elde
ettikleri sayı toplamı, kaybettikleri sayı toplamına bölünür. Büyük sayıya sahip olan takım kazanır.
Bu durumda dahi eşitlik bozulmamışsa her iki takımın kendi arasında yaptığı müsabakalardaki puan, set ve sayı
averajına sıra ile başvurularak kazanan tespit olunur.
7.1.1. Bu sistemlere göre oynanan müsabakalarda bir kulüp, belirlenen fikstür gereği katıldığı ligin ikinci devresi başlamadan
müsabakalardan çekilirse, ilk devre oynadığı müsabaka sonuçları tescil edilir. Bu durumda, ligin ikinci devre müsabakalarında yer
alan her takım ligi bir müsabaka eksik tamamlar (Birden fazla takımın çekilmesi halinde aynı sistem uygulanır).
7.1.2. Eğer bir kulüp belirlenen fikstüre göre oynanan müsabakaların herhangi bir devresini tamamlamadan ligden çekilir ise, o devreye ait
oynanan müsabakaları, puanlama sisteminden çıkarılır.
7.1.3. Federasyon; Deplasmanlı Liglerde, Altyapılarda, Mahalli Müsabakalarda ve Okul (İlköğretim, Lise ve Üniversite)
Müsabakalarında, yukarıdaki A veya B sistemini Yönetim Kurulu kararıyla sezon başında ilan eder ve uygular. Sistemin sezon
başında ilan edilmemesi, bir önceki sezonda uygulanan sistemin yeni sezonda da uygulanacağı anlamına gelir.
7.2. ELEME SİSTEMİ:
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 (byes) 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.
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.).
Geri kalan 10 takım ilk devreyi oynar. Kazanan 5 takıma 3 bay eklenerek 8 takım arasında 2. devre müsabakaları yapılır. Takip
eden devrelerde yenilenler eleneceği için artık takımlar hep çift kalır.
7.3. KARMA SİSTEM: Her iki yöntemin birlikte uygulandığı sistemdir.
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MÜSABAKALARA GİRECEKLER VE MÜSABAKALARA KATILMA
Madde 8. MÜSABAKALARA GİRECEKLER, MÜSABAKALARA KATILMA, MÜSABAKA SALONU KRİTERLERİ VE
KULÜPLERİN KENDİ SALONUNU KULLANMA ŞARTLARI
8.1. Kulüplerde aranacak şartlar;
8.1.1.Takımları müsabakalara girecek kulüplerin tescil edilmiş olması ve Federasyondan uygunluk belgesi alması zorunludur.
Son kümede yer almak isteyen veya yeni kurularak tescilleri yapılan kulüpler bu işlemlerin onaylanması ile birlikte müsabakalara
katılabilirler. Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Liglerinde oynamaya hak kazanan kulüpler, her sezon öncesi fikstür
çekimi tarihine kadar olan süre içinde, o sezon için kulüp adı ile birlikte liglerde kullanmak istedikleri isimlerini Federasyona
bildirecek ve Federasyondan onay almak suretiyle kullanabileceklerdir.
8.1.1.1. Fikstür kura çekiminden sonra, sponsorluk anlaşması gereği liglerde kullanmak istedikleri ismi değiştirme talebinde
bulunan kulüpler, sponsorluk anlaşmalarının bir sureti ile başvurarak Federasyonun onayını almak suretiyle bu isimleri
kullanabileceklerdir.
8.1.2. Türkiye 2. Liginde yer alan takımlar aynı sezon içinde kendi illerinde Büyükler kategorisinde düzenlenen yarışmalara
katılabilirler.
8.1.3. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alan kulüpler;
8.1.3.1. Federasyon sporcu tescil ve lisans talimatında belirlenen şartları yerine getirmek,
8.1.3.2. Federasyon tarafından ilan edilecek kendi ligleri ile ilgili talimat ve genelgelere göre katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek
zorundadır.
8.1.3.3. Sezon öncesi Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. ligine katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer alan kulüpler
daha sonra ligden çekildiklerinde veya çekilmiş sayıldıklarında; geçici veya kati olarak tescil veya transfer edilmiş ya da vizesi
yapılmış sporcularının tümü, geçici transfer dönemi sonuna kadar bonservis bedeli ödemeden ve kulüp iznine gerek olmaksızın
başka bir kulüple sözleşme imzalayabilirler. Kati olarak tescil edilmiş sporcular geçici transfer dönemi sonuna kadar başka bir
kulübe transfer hakkına sahiptir. Ayrıca bu sporcular, gittiği kulübün muvafakat vermesi kaydıyla başka bir kulübe geçici transfer
olabilirler. Ligden çekilen veya çekilmiş sayılan kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporcular, asıl kulüplerine geri dönerler.
8.1.3.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde müsabakaların en az
3’ünde katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır.
İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılmak zorundadır.
8.1.3.4.1 Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, Federasyon tarafından düzenlenmesi hâlinde Deplasmanlı Gençler Ligine katılmak
zorundadır. 8.1.3.7. madde ile getirilen istisna, hiçbir surette Deplasmanlı Gençler Ligini kapsamaz.
8.1.3.5. Türkiye 1. Ligi (bayan - erkek) kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden en az ikisinde
müsabakalara katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır.
İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılmak zorundadır.
8.1.3.6. Türkiye 2. Ligi (bayan - erkek) kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden en az birisine
katılmak ve bu yarışmaları tamamlamak zorundadır.
İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup eleme müsabakalarına katılmak zorundadır.
Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri için şart koşulan sayıdaki Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki
müsabakalara katılmayan veya katılarak tamamlamayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler hakkında TVF
Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
8.1.3.7. Bu Talimatın 8.1.3.4-8.1.3.5. ve 8.1.3.6. maddeleri Askeri Güç ve Polis Kulüplerini kapsamaz.
8.1.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi Liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları; Antrenör,
Antrenör yardımcısı, Doktor, Masör veya Fizyoterapistten ibaret olup; sahaya çıkabilecek spor elemanları, sezon boyunca "TVF
Kulüp Temsilcileri Selahiyet Belgesi"nde bu dört görevden yalnızca bir tanesi ve bir tek kulüp için yetkilendirilir.
8.1.4.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, en az 1 (bir) tanesi sağlık
personeli olmak koşulu ile antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, masör veya fizyoterapistten oluşacak en fazla 5 (kişi) kişi ile
sınırlıdır. Avrupa kupaları oynayan takımların, Avrupa kupa maçlarında reglemanda belirtilen sayıda ve nitelikte teknik heyet ile
sahada yer almaları zorunludur. Sahada yer alacak teknik heyetin kıyafeti tek tip ve aynı renk (Masör/fizyoterapist/doktor
takımla aynı eşofmanı giyebilir) takım elbise olmak zorundadır. Farklı kıyafet ile sahada yer alamazlar. Bu kıyafet şartını yerine
getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bedel, ceza
olarak kulüpten tahsil edilir. Federasyon, sezon içerisinde kıyafet değişikliklerine ilişkin bildiri yayınlayabilir. Kulüplerin bu bildiriye
uymaları zorunludur.
8.1.4.2. Türkiye 1. ve 2. Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, en az 1 (bir) tanesi sağlık personeli
olmak koşulu ile antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, masör veya fizyoterapistten oluşacak en fazla 4 (dört) kişi ile sınırlıdır.
Sahada yer alacak teknik heyetin kıyafetleri bir örnek elbise (Masör/fizyoterapist/doktor takımla aynı eşofmanı giyebilir) veya bir
örnek eşofman olmak zorundadır. Farklı kıyafet ile sahada yer alamazlar. Bu kıyafet şartını yerine getirmeyen kulüpler önce sözlü
ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten tahsil edilir.
Federasyon, sezon içerisinde kıyafet değişikliklerine ilişkin bildiri yayınlayabilir. Kulüplerin bu bildiriye uymaları zorunludur.
8.1.4.3. Genel Müdürlük Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği gereğince Kulüplerinde masör olarak görev alacakların; Spor Masörü
Belgelerinin Spor Eğitim Dairesi Başkanlığından alınmış ve ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince vizesinin yapılmış olması
gereklidir. Lisanslarını vize ettirmeyenler veya lisansları vize edilmeyen masörler ile lisanslarını çıkarmayanların sahaya çıkışlarına
izin verilmeyecektir.
8.1.4.4. Takımların antrenörsüz sahaya çıkmalarının ve/veya takımlarının başında sahaya çıkan antrenörlerin o sezon için
vizelerinin olmadığının tespit edilmesi halinde Kulüp ve antrenör TVF Disiplin Kuruluna sevk edilir. İkinci kez tekrarında 3-0
takımları hükmen mağlup sayılır.
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8.1.5. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liglerinde yer alacak takımların kadroları aşağıdaki şekilde olacaktır.
8.1.5.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan kulüplerin, sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan
edilen sayıda sporcudan kurulu (A) takımlarının resmî müsabaka kadrolarında; Yönetim Kurulunca ilan edilen sayıda sporcu
dışında kalan sporcuların ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş olması zorunludur. Bu yabancı sporculardan 1 (bir)
tanesinde 31 Mayıs 1997 tarihine kadar T.C. vatandaşlığına geçmiş (T.B.M.M. Kararı ile olanlar hariç), T.C. pasaport ve nüfus
kâğıdına sahip olmak şartı ile ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş olma zorunluluğu aranmaz. Sporcuların yerli
statüsünde oynatılabilmeleri için orijin federasyonlarının FIVB tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu olarak kabul ve tescil
edilmiş olması zorunludur.
8.1.5.2. Türkiye 1. Liginde yer alan kulüplerin, sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen sayıda
sporcudan kurulu (A) takımlarının resmî müsabaka kadrolarında; Yönetim Kurulunca ilan edilen sayıda sporcu dışında kalan
sporcuların ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş olması zorunludur. Bu yabancı sporculardan 1 (bir) tanesinde 31
Mayıs 1997 tarihine kadar T.C. vatandaşlığına geçmiş (T.B.M.M. Kararı ile olanlar hariç), T.C. pasaport ve nüfus kâğıdına sahip
olmak şartı ile ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş olma zorunluluğu aranmaz. T.C. vatandaşlığına geçmiş olan
sporcu, ülkemiz millî takımları müsabaka kadrosunda yer almış ise hiçbir şart aranmaz ve yerli oyuncu statüsünde kabul edilir.
8.1.5.3. Türkiye 2. Liginde yer alan kulüpler, sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen sayıda
sporcudan kurulu (A) takımlarının resmî müsabaka kadrolarında ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş sporculara yer
vermek zorundadır.
8.1.5.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi dışında kalan ve / veya İllerde düzenlenen müsabakalara katılacak
kulüpler, sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen sayıda sporcudan kurulu resmî müsabaka
kadrolarında ülkemiz yıldız veya genç takımlarından yetişmiş sporculara yer vermek zorundadır. Yerel Ligler ile küçükler, yıldızlar
ve gençler kategorilerinde yabancı uyruklu sporcular yer alamazlar. Ancak Türkiye'de doğmuş, sürekli olarak Türkiye'de yaşayan
ve bunu belgeleyen sporcular TVF Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının 40. madde hükümlerine göre lisansiye olabilir ve
Yerel Liglerde yer alabilirler.
8.1.5.5. Bir sporcunun yıldız veya genç takımda oynamış veya bu takımdan yetişmiş sayılabilmesi için,
8.1.5.5.1. O kulübün yıldız veya genç takımında en az bir voleybol sezonu oynamış olması gereklidir.
8.1.5.6. Kamu görevi, çalışma ve başka nedenlerle yurt dışında bulunan Türk ailelerinin çocuklarında ülkemiz yıldız ve genç
takımlarından yetişmiş olma şartı aranmaz,
8.1.5.7. Türkiye 1. Lig ve 2. Liglerinde yer alan kulüpler, statü gereği bir üst lig takımı ile oynayacakları müsabakalarda, üst lig statüsünde
belirlenen sayıda yabancı sporcu ile oynar.
8.1.5.8. Mülga.
8.2. Sporcularda aranacak şartlar;
8.2.1. Temsil edeceği kulüp Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liginde ise, kulübü adına o sezon için sözleşmesini yaparak tescil
olmak ve lisansını almış bulunmak,
8.2.2. Temsil edeceği kulüp Türkiye 2. Liginde ise, kulübü adına o sezon için tescilini yaptırmış ve lisansını almış bulunmak,
8.2.3. Temsil edeceği kulüp yerel ligde ise, kulübü adına o sezon için tescilini yaptırmış ve lisansını almış bulunmak,
8.2.4. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,
8.2.5. Bir voleybolcu aynı sezon içerisinde ancak bir teşekkül adına resmî müsabakalara katılabileceğinden temsil edeceği
kulüpten başka, ilinde veya diğer illerde herhangi bir teşekkül adına aynı sezon içerisinde resmî müsabakalara iştirak etmemiş
olmak. Bu Hüküm:
8.2.5.1. Silah altına alınıp askerî güçlere lisansiye olan,
8.2.5.2. Terhislerini takiben silâhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen,
8.2.5.3. Geçici transfer şartlarına göre sözleşme yapacak olan, ikinci lisans ile oynayacak olan, birleşen kulüplerin kadrosunda
bulunmayan ya da feshedilen ya da taahhütlerini yerine getirmeyen kulüplerden başka takımlara transfer olan oyuncular için
uygulanmaz.
8.2.5.4. İl Birinciliklerinden çıkarak Türkiye Şampiyonasına gitme hakkı kazanan takımların kadrolarına o ilin diğer kulüplerinden
alabilecekleri en fazla 2 sporcu için uygulanmaz.
8.2.5.5. TVF Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının 17.8.1. maddesine göre Voleybol Milli takımlarının sporcu havuzunu
oluşturmak için Federasyonca belirlenen Kulübün müsabakalara katılmış olan sporcuları için bu madde hükmü uygulanmaz. (Bu
sporcular, orijin Kulüplerinin alt yapı Türkiye Şampiyonası grup, yarı final ve final müsabakalarında Federasyonca belirlenen
Kulübün lisansı ile oynayabilirler.).
8.2.5.6. TVF Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının 17.9. maddesine göre geçici transferi yapılan sporcular için
uygulanmaz.
8.3. Antrenörlerde aranacak şartlar;
8.3.1. Federasyon Antrenör Eğitim Talimatı ve karalarına uygun olarak antrenör belgesine sahip ve o sezon için vizesini
yaptırmış olmak,
8.3.2. Antrenörlerin Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde takım çalıştırabilmeleri için kulüpleri ile en az bir yıl süreli
Federasyon Antrenör Eğitim Talimatı ve karalarına uygun olarak sözleşme yapmaları zorunludur.
8.3.3. Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve bildirilerinde belirtilen şartlara uymak zorundadırlar.
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8.4. Müsabaka Salonu Kriterleri
8.4.1. Deplasmanlı (Bayan - Erkek) Voleybol Ligleri, Play-off, Dörtlü Final ve Kupa Voley müsabakalarının, aşağıdaki tabloda kriterleri
belirtilen salonlarda oynanması zorunludur. Ancak deplasmanlı lig kulübünün bulunduğu ilde bu kriterlere uygun salon tahsis edilememesi
halinde Federasyonun uygun bulacağı bir salon kullanılabilir.
DEPLASMANLI VOLEYBOL LİGLERİ MÜSABAKA SALONU FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

LİG SÜREÇLERİ
Sultanlar/Efeler
Ligi (normal lig
tabı)
Sultanlar/Efeler
Ligi play-off
(çeyrek ve yarı
final)
Sultanlar/Efeler
Ligi (play off final),
4’lü final,
Kupa Voley (final)
Kupa Voley
(ön turnuva-eleme)

Müsabaka
Sahası

Oyun
Sahası

En az 36x21 m.

En az
34x19
m.

En az 36x21 m.

En az
34x19
m.

En az 36x21 m.

En az
34x19
m.

En az 36x21 m.

1. ve 2. Lig
(normal lig etabı)

En az 32x17 m.

1. ve 2. Lig (Yarı
final ve final etabı)

En az 32x17 m.

Oyun
Alanı

Minimu
m
Yüksekli
k

Seyirci
Kapasites
i

Minimum
Aydınlat
ma

Zemin

9x18 m.

9 m.

En az 1000

1000 lux

Sentetik/Parke

9 m.

En az 3000

1000 lux

Sentetik

En az 3000

1000 lux

Sentetik

En az 1000

1000 lux

Sentetik/parke

9x18 m.

9x18 m.

En az
34x19
m.
En az
28x17
m.
En az
28x17
m.

9x18 m.
9x18 m.

12,5 m.

9 m.

7 m.

En az 500

9 m.

En az 1000

9x18 m.

1000 lux

Sentetik/Parke

1000 lux
Sentetik/Parke

8.4.2. Sultanlar ve Efeler Ligi müsabakalarının tümünde (normal lig etabı, play-off, klasman, baraj vb.) Görüntülü
Değerlendirme Sistemi (GDS) kullanılması zorunludur.
8.5. Kulüplerin Kendi Salonunu Kullanma Şartları
8.5.1. 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 salonlarda, Salon Yeterlilik Sertifikası (Ek-1) almak şartıyla, Lig ve Kupa Voley
müsabakalarını oynayabilir.
8.5.2. Federasyon tarafından aynı ilde, 8.4.1. maddede belirlenen kriterlere uygun/daha yakın bir salon tahsis edilmesi hâlinde
Deplasmanlı Lig kulüpleri müsabakalarını bu salonlarda oynamak zorundadır.
8.5.3. Kendi salonunu kullanma müracaatında bulunan kulüpler aşağıdaki şartları kabul etmiş sayılır.
8.5.3.1. Salonda, oyun alanını çevreleyen dörtkenarda ve/veya aynı fonksiyona uygun ve/veya en yakın tribün duvarında 3.40 x
1 metre ölçülerindeki panoların yüzde 25’i ile oyun alanı servis çizgileri gerisinde 3.40 x 1 metre ölçülerinde 2 adet yer yapışkanı
alanı münhasıran Federasyona ait olacak; Kulüpler tarafından bunun için ücret talep edilmeyecektir.
8.5.3.2. Bu pano ve yer yapışkanlarının yerleşimi, Federasyon tarafından belirlenerek kulüplere bildirilecektir.
8.5.3.3. Müsabaka sırasında kullanılacak voleybol filesi, direk ve hakem kulesi ve yazı hakemi masasının bant, giydirme ve
reklam alanları münhasıran ve ücretsiz olarak Federasyona aittir.
8.5.4. Federasyona Lig ve/veya Kupa Voley müsabakalarını kendi salonları olarak gösterecekleri salonda oynamak için başvuran
kulüpler; Federasyon tarafından yıllık olarak belirlenecek “kendi salonunu kullanma bedelini” sezon öncesinde Federasyonun
banka hesabına yatırmak zorundadır.
8.5.5. Müsabakalarını kendi salonlarında yapmak isteyen tüm kulüplerin, Salon Yeterlilik Sertifikaları onaylanmamış ise,
müsabakalarını Federasyonun göstereceği salonlarda oynar.
8.5.6. Müsabakası Federasyon tarafından naklen yayın programına alınan Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, kendi salonlarına
sentetik zemin sermek zorundadır. Kulüp, Federasyon tarafından verilen süre içerisinde naklen yayınlanacak müsabakası için
sentetik zemin serdiremez veya standarda uygun sentetik zeminli bir başka salon gösteremezse, bu müsabakayı Federasyon
tarafından belirlenen salonda oynamak zorundadır.
8.5.6.1. Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, müsabakalarının canlı yayın programına alınıp alınmadığına bakılmaksızın kendi
salonlarında Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS)’ ni hazır bulundurmak, aksi halde Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS)
mevcut bir salon göstermek ya da müsabakalarını Federasyon tarafından belirlenen salonda oynamak zorundadırlar.
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8.5.6.2. Kendi salonlarında Görüntülü Değerlendirme Sistemi (GDS) kullanacak kulüpler için kullanım bedeli her sezon
öncesinde Federasyon tarafından belirlenerek duyurulur.
8.5.7. En üst Lig Play-off ve Dörtlü Final müsabakaları yalnızca kriterlere uygun salonlarda oynanabilir.
8.5.8. SDDK tarafından düzeltilmesi veya iyileştirilmesi mümkün olmayan koşullar tespit edilirse, kulüpten yeni bir salon
önermesi istenir. Önerilen yeni salon da yeterli bulunmazsa, kulübün oynayacağı salon SDDK tarafından Başkanın onayına
sunulur.
8.5.9. Bildirilen salon ile ilgili SDDK tarafından zamanında denetim yapılmaz ise, bildirilen salonda müsabakalar oynanır. Ancak
SDDK daha sonraki bir tarihte denetleme yapar.
SPORCULARIN, KULÜPLERİN VE ANTRENÖRLERİN MÜSABAKALARA KATILMASININ ENGELLENMESİ
Madde 9. Yabancılarla Millî Takım düzeyinde yapılacak olan resmî veya temsilî 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 sporcularının serbest
bırakılacağı tarihe kadar müsabakalarının tehirini isteyebilir.
9.1. Davet edilmesine rağmen millî müsabakalara ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalışmalarına katılmayan sporcular ve
antrenörler mazeretlerinin uygun görülmemesi hâlinde tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edilirler.
9.2. 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 Federasyon Talimatlarında belirtilen diğer şartlara uymadığı takdirde
Deplasmanlı Türkiye liglerine alınmaz. Federasyonca ilan edilen tek tip formlarda değişiklik yapılması halinde değiştirilen hususlar
dikkate alınmaz. Konuyla ilgili Federasyon Yönetim Kurulu karaları, talimatları ve genelgeleri geçerlidir.
9.3. Lige katılan Kulüplerin Federasyona olan borçları, Kulübün Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ya da Avrupa Voleybol
Konfederasyonu (CEV) veya Federasyondan alacağı ödül, harcırah, reklam, sponsorluk, isim hakkı geliri, yayın hakkı geliri,
yevmiye veya benzeri alacak veya istihkaklarından mahsup edilir.
KATEGORİLER
Madde 10.
Yaş Grupları Voleybol Müsabakaları, her yıl Teknik Kurulun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenen sistemde, aşağıda
belirlenen yaş gruplarına göre Erkek ve Bayan takımları arasında yapılır. Teknik Kurulun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile
yaş gruplarına ilaveler yapılabilir. Federasyonun bağlı olduğu Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol
Konfederasyonu (CEV) tarafından yaş gruplarında yapılabilecek değişiklikler, takip eden sezon başında aynen uygulanır. Yönetim
Kurulu her sezon başında, aşağıda belirlenen yaş gruplarından hangilerinin uygulanacağını ilan eder.
10.1. Erkekler;
10.1.1. 12 yaş altı (Minikler)
10.1.2. 14 yaş altı (Midiler)
10.1.3. 16 yaş altı (Küçükler)
10.1.4. 18 yaş altı (Yıldızlar)
10.1.5. 20 yaş altı (Gençler)
10.1.6. 22 yaş altı (Ümitler)
10.2. Bayanlar;
10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
10.2.5.
10.2.6.

11
13
15
17
19
21

yaş altı
yaş altı
yaş altı
yaş altı
yaş altı
yaş altı

(Minikler)
(Midiler)
(Küçükler)
(Yıldızlar)
(Gençler)
(Ümitler)

10.3. Katılımcıların yaşları, sezonun başladığı yıl ile T.C. kimlik kartlarında yazılı doğdukları yıl dikkate alınarak hesaplanır ve
sezon sonuna kadar geçerliliğini korur. Mahkeme kararı ile yaşı düzeltilen sporcunun katılacağı grubun belirlenmesi için
düzeltmeden önceki doğum yılı esas alınır.
10.4. Yaşının uygun olması koşuluyla bir sporcu yaş grupları müsabakalarında (A takımlar dışında) en fazla birbirini takip eden 2
kategoride oynar.
TÜRKİYE SULTANLAR/EFELER LİGİ, 1. LİGİ, 2. LİGİ VE YEREL LİGLERİN TESPİT VE STATÜLERİ
Madde 11. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi ve yerel liglerin tespit ve statüleri aşağıdaki şekilde yapılır;
11.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi, Gençler Ligi ve Bölgesel Lig ile Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2.
Ligine terfi amacıyla düzenlenen müsabakalar; tüm kategorilerdeki Türkiye Birincilikleri ve Kupa Voley Müsabakaları
Federasyonca belirlenen statüye uygun olarak oynanır.
11.1.1. Federasyon, belirleyeceği statüde, bu Talimatın 10 ve 17. maddelerinde yer alan hükümlere ve müsabakalara katılacak
hakem, sporcu ve spor elemanlarına, Federasyon temsilcileri ile hakem ve gözlemcilerine yönelik kısıtlamalar ile uluslararası
oyun kurallarından farklı uygulamalar getirebilir.
11.2. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi, Gençler Ligi ve Bölgesel Liginde; Federasyon tarafından ön görülen
değişiklik ve uygulamalar tespit olunarak Federasyon Yönetim Kurulu kararını takiben ilan edilir ve uygulanır. Sezon başında
statü ilan edilmemesi, bir sezon önceki statünün yeni sezonda da geçerli olduğu anlamına gelir.
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11.3. Yerel liglerin tespiti ve statüleri, aşağıda belirtilen esaslara göre İl Tertip Kurulları tarafından düzenlenir.
11.3.1. İl Tertip Kurulları, illerindeki faaliyet bakımından yararlı görecekleri değişiklikleri sezon sonunda tespit ederek Federasyona önerir.
Uygun bulunan öneriler takip eden voleybol sezonunda uygulanır.
11.3.2. Yerel ligler 4 takımdan az olamaz. Takım sayısının az olduğu ve özellikle genç, yıldız, küçükler kategorilerinde müstakil bir lig
kurulamadığı hallerde ili temsilen tek takımın katılımı için Federasyondan onay alınacaktır.
İllerde ayrı ayrı yerel ligler düzenlenebilir. Böyle uygulamaların yapılabilmesi için bu şartlarda lig düzenlenecek ilin ortak tespit
edilecek lig statüsü ve fikstürünün Federasyon tarafından sezon öncesi onaylanması ve izin verilmesi gereklidir. Federasyonun
zni olmadan tertip edilen müsabakalar tescil edilemez.
TERTİP KURULLARI
Madde 12. İl faaliyetleri, iller arası temsilî müsabakalar ve illerde tertip edilen her kademedeki müsabaka için Tertip Kurulları
oluşturulur.
12.1. Tertip Kurullarının Oluşumu;
12.1.1. İl Tertip Kurulları:
İl Tertip Kurulu; İl Spor Şube Müdürünün başkanlığında TVF Temsilcisi, İl Hakem Kurulu Başkanı ve Kulüp temsilcilerinin kendi
aralarında seçeceği iki kulüp temsilcisiyle oluşur.
12.1.2. Temsilî Müsabaka Tertip Kurulları:
Temsilî müsabakaların tertip ve işleyişinden sorumlu olan bu kurullar, Federasyon tarafından görevlendirilecek yeteri kadar üye
ile müsabakanın oynanacağı ilin İl Voleybol Temsilcisinden oluşur.
12.1.3. Özel Müsabaka Tertip Kurulları;
Bu müsabakalara katılan ekiplerin seçilmiş̧ temsilcileri ile İl Voleybol Temsilcisinden oluşur.
12.1.4. Diğer Müsabakaların Tertip Kurulları:
Genel Müdürlük teşkilatınca düzenlenecek olan her türlü müsabakanın tertip kurulu görevini Federasyon yürütür.
12.1.5. İller Arası Temsilî Müsabaka Kurulları:
Bu kurullar Federasyon tarafından görevlendirilen temsilcinin başkanlığında ilgili illerin voleybol il temsilcilerinden kurulur.
12.2. Tertip Kurullarının Seçimi;
Bu talimat uyarınca üye sayısı belirlenmiş̧ İl Tertip Kurulu üyelerini seçmek üzere İl Voleybol Temsilcileri bir evvelki yıl liglerde
faaliyet gösteren ve o sezonda faal olacağını bildiren kulüplere çağrı göndererek toplanmalarını, kategorilerin kendi aralarından
iki kulüp temsilcisi seçmelerini temin eder. Bu çağrı yazısının toplantının yapılmasından 15 gün önce kulüplerin eline geçecek
şekilde gönderilmiş̧ olması gereklidir. Toplantıya kulüplerini temsile 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. İl
Tertip Kurul Başkanı spor şube müdürüdür ayrıca kurul kendi içinde seçim yaparak bir başkanvekili seçer. Kurul tarafından
alınacak kararlar İl Tertip Kurul Başkanı tarafından bir üst yazı ile İl Müdürlüğü’nün onayına sunulur. Tertip Kurullarının süreleri 1
voleybol sezonu olup geçerliliği yenisi seçilinceye kadardır. Seçimler her yıl Temmuz ayında yapılır.
12.3. Üyeliğe Seçilme Şartları;
12.3.1. Altı aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından yükümlü bulunmamak.
12.3.2. Merkez veya Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 6 (altı) aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış̧ olmak.
12.3.3. Federasyon kurulları, Kurullar, Federasyonca resmen tanınmış̧ ve onaylanmış̧ hakem, antrenör, sporcu dernekleri
üyeleri, bir evvelki yıl voleybol dalında resmî müsabakalara katılmış̧ veya o sezonda faal olacağını bildiren kulüp temsilcileri tertip
kurulları üyeliğine aday olabilirler.
12.3.4. İl Tertip Kurullarında kulüpler ve kendileri tarafından aday gösterilen faal sporcu, antrenör ve hakemlerden en fazla
birer tanesi seçilerek görev alabilirler.
12.3.5. İl Tertip Kurullarında bir kulübün (bütün kategoriler için) birden fazla temsilcisi bulunamaz.
12.4. Kurul Üyeliğinin Düşmesi;
Kurul üyeleri geçerli özre dayanmadan üst üste iki, bir yılda üçten fazla toplantıya iştirak etmez, temsil ettiği kulüp liglere faal
olarak katılmaz veya bir aydan fazla hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılırsa durum İl Temsilciliği tarafından ilgililere bildirilir
ve yerlerine aynı kategorilerden ilk yedek üye davet edilir.
12.5. Seçimlerin Yeniden Yapılması;
Tertip Kurullarının üye sayısı, İl Temsilcisi dahil herhangi bir nedenle 3'ten aşağı düşerse yeniden seçim yapılması gerekir. Yeni
Tertip Kurulu göreve başlayıncaya kadar görev spor şube müdürü tarafından yürütülür. Bu durumda seçim, kurulun düşme
tarihinden 21 gün sonra 12.2. fıkra hükümlerine göre yapılır. Yeni seçilen kurulun görev süresi, Temmuz ayında yapılacak
seçime kadar devam eder.
12.6. Tertip Kurullarının Görev ve Yetkileri;
12.6.1. Müsabakalara girecek takımların belirlenmesini sağlayan lig ve kategorilerin statülerini tespit etmek,
12.6.2. Müsabakaların program ve fikstürünü yapmak. Bu program ve fikstürü sezon öncesinde kur'a veya diğer bir suretle düzenleyip ilan
etmek (Tertip Kurulu bu görevini herhangi bir sebeple yapmadığı takdirde İl Temsilciliği bir hafta içinde program ve fikstürü hazırlayıp ilan
eder.),
12.6.3. Müsabakaların oynanacağı sahaları tespit etmek,
12.6.4. Müsabakalarda çıkacak idarî anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara bağlamak,
12.6.5. Program ve fikstürün herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden ertelenmiş̧ maçların günlerini, tehir sırasına göre
tespit etmek,
12.6.6. Hakem raporlarını günü gününe inceleyerek raporlarda cezayı gerektirecek bir durum var ise Disiplin Talimatı
hükümlerine göre hareket etmek,
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12.6.7. 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 İl Temsilcisi resen hareket edebilir. Yarıda kalan müsabakalar için 16.3. bendine göre işlem yapılır.
12.6.8. İl Tertip Kurulu, yıl içerisinde ilde yapılacak yerel faaliyetleri ilgili Federasyon’da müsabaka talimatlarına uygun olacak
şekilde programlarını düzenler.
12.6.9. Müsabakaların program ve fikstürü tamamlandıktan sonra hakem raporları ile onaylanmış̧ teknik sonuç ve ilgili
kurullarca verilmiş̧ kararlara göre müsabakalara katılan kulüplerin aldıkları dereceleri tayin, tebliğ̆ ve ilan etmek,
12.6.10. İllerin voleybol faaliyetlerini yönetmek, voleybolun kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları
yapmak,
12.6.11. Müsabakalarda görevlendirilecek saha komiserlerini tespit ve tayin etmek,
12.6.12. Tertip Kurullarının karar yeter sayısı, faal üye sayısının yarısından 1 fazladır,
12.6.13. İl Tertip Kurullarında alınacak tüm kararların, noter tasdikli karar defterine geçirilmesi zorunludur. Karar defterleri Spor
Şube Müdürlüğü tarafından muhafaza edilir.
LİGDEN DÜŞME VE TERFİ
Madde 13. Ligden düşme ve terfi aşağıda belirtildiği gibi olur:
13.1. Her ligin bitiminde, o lige ait puan sıralaması yapılır.
13.1.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, normal lig etabının sonunda, Federasyon tarafından düzenlenmesi hâlinde katılmak
zorunda oldukları Deplasmanlı Gençler Ligindeki genç takımlarının aldıkları toplam puan üzerinden Yönetim Kurulu tarafından tespit
edilecek oranda ilave puan alır.
Bu kulüplerin normal lig etabı sonundaki sıralamaları, Deplasmanlı Gençler Liginden (A) takımına taşınan puan eklendikten sonraki durum
esas alınarak yapılır.
13.2. Bu puan sıralaması sonucuna göre, son sıradan itibaren Federasyon/İl Tertip Kurulu tarafından tespit edilen veya ilan
edilen sayıda takım ligden düşer, ilk sıradan itibaren yine Federasyon veya İl Tertip Kurulu tarafından tespit edilen ve ilan edilen
sayıda takım bir üst lige terfi eder.
13.2.1. Federasyon, Ligden çekilme, çekilmiş sayılma, Talimat ve/veya Yönetim Kurulu kararıyla küme düşürülme veya Liglerin
takım sayısının artırılması nedeniyle eksilen sayıyı tamamlamada, 13.2. madde hükümleri uygulandıktan sonra kalan boşlukları,
voleybolun yurttaki gelişimine, yaygınlaşmasına, Millî Takım Teknik Heyetleri tarafından belirlenen yetenekli sporcuların
yetişmesine ve Millî 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 seçeceği takım/takımları liglere dâhil eder.
13.3. Federasyon veya İlin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan
takımlar liglerinden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. Müsabakaya katılmayacak takımlar, müsabaka tarihinden en az 10 gün önce
müsabakaya iştirak etmeme sebeplerini Federasyona yazılı olarak bildirmek ve Federasyondan izin almak zorundadır. Süresi içerisinde
müsabakaya katılmama durumuyla ilgili izin almayan veya müsabakaya çıkmama mazereti Federasyon tarafından kabul edilmeyen
takımlarla ilgili TVF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanabilecektir.
13.3.1. Bu madde hükmü, Disiplin Kurulu tarafından verilen yarışmalardan men cezasının uygulanması sonucunda hükmen
yenik ilan edilen takımlar için uygulanmaz.
13.4. Hükmen yenik sayılma sonucu ligden düşen takım sayısı;
13.4.1. Federasyon veya İl Müdürlüğü/Tertip Kurulu tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından azsa, ligde sonuncu
sayıdan yukarı doğru takımlar da ligden düşerler.
13.4.2. Federasyon veya İl tarafından tespit edilen düşecek takım sayısına eşitse sadece, bu takımlar ligden düşerler.
13.4.3. Federasyon veya il tarafından tespit edilen düşecek takım sayısından fazla ise, bu takımlar ligden düşer. Federasyon veya İl Tertip
Kurulu alt ligden bu sayıda takımın yukarıya çıkarılmasına karar verebilir.
13.5. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alan kulüpler müsabakalara katılmayacaklarını fikstür çekiminden
önce bildirmiş iseler, bir alt deplasmanlı/yerel liglerde yer alabilir. Müsabakalara katılacağını bildirip, katılmayan veya ligler devam
ederken liglerden çekilerek müsabakaları tamamlamayan takımlar kendi illerinin en alt yerel liglerine düşer.
13.6. Sahaya çıkmama nedenleri Federasyon veya İl tarafından haklı görülmeyen kulüplere o müsabakalarla ilgili masraflar
ödetilir.
MÜSABAKALARIN TESCİLİ VE VİZE ŞARTI
Madde 14. Müsabaka sonuçlarının tescili ve lisansların vize işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
14.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alacak takımlar ile bu takımların oynayacağı müsabakaların
sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır.
14.2. İllerde oynanacak bütün müsabakaların sonuçlarının tescili Federasyona aittir.
14.3. Sonuçları Türkiye birinciliğine varan (Türkiye birinciliği dahil ) müsabakaların tescili Federasyon tarafından yapılır.
14.4. Bir yıl önce elde ettikleri derecelerden ötürü, uluslararası müsabakalara katılma hakkını kazanan kulüplere, ülkemizi temsil hakkı
verilmesi ve bu durumu FIVB ile CEV' e bildirilme yetkisi Federasyona aittir.
14.5. Genel Müdürlük teşkilatı tarafından düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabakalar ile bu müsabakaların
sonuçları Federasyon tarafından tescil edilir.
14.6. Resmî müsabakalara katılacak sporcuların, mutlak surette o yılın vizesi yapılmış lisansına sahip olması gerekmektedir.
14.7. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liginde yer alacak 18 yaşını doldurmuş sporcuların, kulüpleri ile sözleşme yapmaları
zorunludur.
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14.8. Lisansların müsabakadan önce hakeme gösterilmesi şarttır. Türkiye Sultanlar/Efeler 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.
BİRLEŞEN VEYA İSİM DEĞİŞTİREN KULÜPLERİN SPORCULARI
Madde 15 - Birleşen veya isim değiştiren kulüplerin sporcuları yeni kulübün sporcuları olurlar. Ancak, resmî müsabakalar
fikstürü ilan edildikten sonra birleşen kulüpler, müsabakalara birbirini takviye etmek suretiyle ve bir takım halinde katılamazlar.
Yeni teşekkül ancak, eski kulüplerden birinin adı altında ve onun nizamî kadrosu ile müsabakalara katılabilir.
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.
Devralan kulüp ise devredenin tüm hak ve sorumlulukları ile birlikte spor branşlarını devraldığına dair Genel Kurul kararı almak
zorundadır.
Kulüplerin anılan kararları alarak birleşmesinden sonra, gerekli tescil işlemlerinin ilgili mevzuata göre yapılması birleşilen kulübün
yükümlülüğündedir.
Birleşen veya isim değiştiren kulüpler, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alıyorsa;
15.1. Tüm kategorilerde müsabakalara katılacakları iller ve bu illerde yer alacakları ligler/gruplar Federasyon Yönetim Kurulu
tarafından belirlenir.
15.2. Birleşen kulüpler, deplasmanlı liglerde ancak bir takım ile temsil edilebilir, yerel liglerde ve alt yapı kategorilerinde ise
birden fazla ilde voleybol faaliyetlerine katılabilirler.
15.3. Birleşen veya isim değiştiren yeni kulüp, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alıyorsa, liglerde yer alacak
sporcuların sayısı, talimatta öngörülen sporcu sayısından fazla olamaz.
15.4. 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.
15.5. Bu bildirime kadar bu kulübün Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alan sporcularının lisansı askıya alınır.
Lisansları askıya alınan sporcular müsabakalara katılamazlar.
15.6. Yeni kulübün listesinde yer verilmeyen Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. 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.
15.7. 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.
15.8. Birleşme veya isim değiştirme sonucu bildirim dışı kaldığı için sözleşmesini fesheden sporcu yaş limitine bakılmaksızın
dilediği kulübe bedelsiz olarak transfer olabilir ve sözleşme imzalayabilir. Ancak bu durumdaki sporcu, transfer tarihleri içinde bu
hakkını kullanmak zorundadır. Bu dönem dışında yapılacak işlemler bir sonraki transfer döneminde geçerli olur.
LİGLERDE YARIŞMA HAKKININ DEVRİ
15/A.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulübü; bulunduğu ligdeki yarışma hakkını, tescili bir
başka spor kulübüne devredebilir.
15/A.2. Yarışma hakkını devreden spor kulübü, voleybol branşına özgü sahip olduğu tüm hak ve alacakları (aktif ve pasifleriyle)
diğer kulübe devrettiğine dair Genel Kurul kararı almalıdır. Devralan spor kulübü ise voleybol branşına özgü sahip olduğu tüm
hak ve alacakları (aktif ve pasifleriyle) ile birlikte yarışma hakkını devraldığına dair Genel Kurul kararı almak zorundadır.
15/A.3. Yarışma hakkının devri için, devrin tarafları olan spor kulüpleri Genel Kurul kararlarıyla birlikte fikstür çekiminden önce
Federasyona başvurmak zorundadırlar. Fikstür çekiminden sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz.
15/A.4. Yarışma hakkını devreden spor kulübü, devir işlemini yaptığı sezon da dâhil olmak üzere Federasyon faaliyetlerine
katılacak ise en alt ligden başlamak zorundadır.
15/A.5. Hakkın devri halinde; hakkını devreden spor Kulübünün sözleşmeli sporcuları serbest kalırlar. Serbest kalan sporcuların
sözleşmeleri gereğince her türlü alacaklarından hakkını devreden spor kulübü sorumludur. Sözleşmeli olmayan diğer sporcular,
hakkını devreden spor kulübünün oyuncusu olarak kalırlar.
15/A.6. Yarışma hakkını devralan spor kulübü, aynı sezon içerisinde ikinci bir takımla farklı ligde yarışabilir ancak aynı ligde
yarışamaz.
15/A.7. Yarışma hakkını devralan Spor kulüpleri, tüm TVF Talimatlarında yer alan genel ve özel şartları kabul eder ve bu
şartlara riayet etmek zorundadır.
15/A.8. Yarışma hakkını devralan spor kulübü aynı zamanda başka bir deplasmanlı voleybol liginde yarışıyorsa, devralan spor
kulübünün bu ligdeki durumu etkilenmez.
15 / B – BİRDEN FAZLA TAKIMLA LİGLERE KATILIM
Spor kulüpleri, aynı sezon içerisinde farklı liglerde yer almak koşulu ile iki ya da daha çok takımla mücadele edebilirler. Bir
Kulübün üst ligde yer alan takımının sezon sonunda bir alt lige düşmesi sonucunda eğer her iki takım aynı ligde yarışmak
durumunda kalır ise alt ligde yer alan takım ile üst ligden düşen takım tek takım olarak yarışmalara katılırlar.
Bir Kulübün bir alt ligde yer alan takımı, lig etabı sonunda o sezon için açıklanmış lig statüsüne göre bir üst lige terfi amacıyla
oynanacak grup/yarı final/final müsabakalarına katılma hakkı kazanmış olsa dahi bu takım mevcut sıralamada dikkate
alınmayarak grup/yarı final/final müsabakalarına katılma hakkı sıralamadaki bir sonraki takıma geçer.
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Üst ligde yer alan spor kulübünün alt ligde mücadele eden takımlarının müsabaka kadrosu 21 yaş altı sporculardan oluşur. Alt
ligdeki takım Kupa Voley müsabakalarına katılamaz ve eğer alt ligde yer alan takım 1. ligde ise kadrosunda sadece 21 yaş
altı 1 tane yabancı oyuncu bulundurabilir.
Farklı liglerde yarışan takımlar, aynı sezon içerisinde birbirini takviye etmek suretiyle yarışmalara katılamazlar.
MÜSABAKALARIN ERTELENMESİ VE YERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ
Madde 16 - Müsabakaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu müsabakaların tehiri halinde uygulanacak
esaslar;
16.1. Voleybol müsabakalarının belirtilen sahalarda, ilan ve tebliğ olunan gün ve saatlerde başlaması şarttır. Bir müsabaka
ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Geri bırakılmasında zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri
müsabaka öncesine kadar Federasyona, İllerde Tertip Kurullarına, müsabaka saatinde ise başhakeme aittir.
16.2. 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.
16.3. Bir müsabaka, taraflardan birinin kastı olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde; hakem,
müsabakanın kaldığı yerden devam edebilmesi için 4 (dört) 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.
16.4. 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;
Kulübün sporcusu, idarecisi, antrenörü veya antrenör yardımcısı ile kulüp yetkililerinin ayrı ayrı veya birlikte hakemlerden birisine
müdahale veya fiili saldırıda bulunmaları, olaylara sebebiyet vermeleri gerekmektedir.
16.5. 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 salonlarda oynatmaya ( en az
200 km. mesafedeki) ve bunun süresini tayine Federasyon yetkilidir. Ev sahibi takım seyircilerinin dışında misafir takım seyircilerinin de
gittikleri salonlarda emniyet ve güvenliği bozduklarına Federasyonca kanaat getirilirse aynı hükümler misafir takımın salonları için de
uygulanır.
ALT YAPILARDA LİGLERE KATILIM
Madde 17 - Alt yapılarda Liglere katılım esasları;
17.1. Bayan ve erkeklerde Liglere birer takımla iştirak şarttır. Yaş kategorilerinde (Genç, Yıldız, Küçük, Midi) her kulüp İstanbul,
Ankara, İzmir ve Bursa illeri için en fazla iki, diğer illerde ise kısıtlamasız sayıda takımla katılabilir.
17.2. Herhangi bir kategoride, aynı sezonda birden fazla takımla müsabakalara katılan kulüpler o sezon için,
17.2.1. Kategorilerde yer alacak farklı takımlarını A, B, C.... gibi alfabetik sıra ile isimlendireceklerdir.
17.2.2. Bu isimlendirme lisanslarda da açıkça belirtilecektir.
17.2.3. Bu isimlendirmeye göre bir sporcu aynı sezonda kendi İl Müdürlüğünce düzenlenen müsabakalarda o kulübün ancak aynı
isimlendirilmiş takımlarında oynayabilme hakkına sahip olacaktır.
(Yıldız B takımı oyuncusu, ancak genç B takımında oynar gibi.)
17.2.4. Kulüpler, kendi illerinde hangi kategoride kaç takımla mücadele etmiş olursa olsun, Türkiye Şampiyonaları veya öncesi eleme
gruplarında tek takımla yer alabilir. Türkiye Şampiyonaları ve öncesi eleme gruplarında en iyi dereceyi alan kulüplerde, aynı adla
isimlendirilmiş diğer takımlar, kulübün adını taşıyan tek takımda bütün oyuncularını bulundurabilir (A, B, C takımlarının sporcuları bir
takımda birleştirilebilir).
17.3. Bir sporcu yaşının uygun olması koşuluyla yaş grupları müsabakalarında en fazla birbirini takip eden iki (2) kategoride
(Örnek; Midi-Küçük, küçük-yıldız, yıldız-genç) oynar.
17.4. Federasyonun; Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlara hazırlanacak Yıldız, Genç ve A Millî Takımları oluşturmak
için yıldız takım yaşını geçmemiş yetenekli sporcuların Millî Takım antrenörleri kontrolünde, bir arada tutulmaları ve oyun tecrübelerini
artırmaları maksadıyla Deplasmanlı Türkiye Liglerinde belirleyeceği bir kulüp bünyesinde oluşturacağı takımlara kulüplerinin muvafakatı ile
geçici olarak transfer edilen sporcular; orijin kulüplerinin il müsabakalarından Türkiye Şampiyonalarına gitme hakkı kazanması hâlinde
grup, yarı final ve final maçlarında orijin kulüplerinde oynayabilirler.
OYUN SÜRELERİ
Madde 18 - Voleybol müsabakalarında oyun süreleri; (erkek-bayan) büyükler, ümitler, gençler, yıldızlar ve küçükler için 3 kazanılmış
settir. Federasyon, Sultanlar/Efeler Ligi fikstürüne paralel olarak uygulayacağı Gençler Ligi maçlarını kazanılmış 2 (iki) set üzerinden
oynatabilir.
NETİCELERİN İLANI
Madde 19 - 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.
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HÜKMEN YENİK SAYILMA
Madde 20 - Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;
20.1.Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak ve Uluslararası Oyun Kurallarının 6.4.3. maddesi hariç
müsabaka başında veya devamında ( 6 ) oyuncudan eksik kalmak,
20.2. Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını görevli hakeme vermemek,
20.3. Lisanssız oyuncu oynatmak,
20.4. Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu değiştirmek,
20.5. Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, cezalı oyuncuya antrenörlük, teknik
yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak,
20.6. Mülga
20.7. Yaşı büyük bir oyuncuyu küçük yaş kategorilerinde oynatmak,
20.8. 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,
20.9. Sahte veya tahrif edilmiş lisansla oyuncu oynatmak, Lisans Talimatına göre hükmü olmayan veya hükmünü kaybetmiş (vizesi
yapılmamış) lisanslarla müsabakaya iştirak etmek,
20.10. 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,
20.11. Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak kaydıyla her iki takım da hükmen
yenik sayılır.),
20.12. Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak,
20.13. Mülga.
20.14. Mülga.
20.15. Federasyon tarafından ilan edilen müsabaka statüsüne aykırı davranmak,
20.16. Bu Talimatın 8.1.4.4. maddesini ikinci kez ihlal etmek.
KIYAFETLER
Madde 21 - Bir voleybol müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri Uluslararası Federasyonlar veya
Ulusal Federasyon tarafından belirlenir.
21.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak
zorundadır (Masörler, sporcularla aynı olmak kaydıyla eşofman giyebilir).
21.2. Deplasmanlı liglerde, yer alan takımların sporcuları uluslararası kurallarda belirtilen şekilde forma, erkeklerde şort,
bayanlarda mayo/tayt, şort mayo, çorap ve ayakkabıdan oluşan spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır. 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.
21.3. Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye Liglerinde Federasyonun, Uluslararası
müsabakalarda FIVB ve CEV’ in bu konuda getirdiği hükümler geçerlidir.
21.4. Sporcu, teknik heyet kıyafetleri ve reklamlar konusunda getirilen hükümler Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi
kulüpleri için zorunlu olup bu hükümlere uymayanlar hakkında FIVB veya CEV tarafından uygulanan para cezası hükümleri
uygulanır.
21.5. Kulüpler, Federasyon tarafından yönetilen organizasyonlar ile resmî müsabakalara katılırken Teknik heyetin kıyafeti, forma
ve forma reklamları konusunda, Federasyon tarafından talimatlarla getirilen hükümlere uymak zorundadır.
21.6. Takımlar, 14 kişilik oyuncu kadrolarında 2 (iki) libero belirleme hakkına sahiptir. Libero forması diğer oyuncuların
formasından farklı ve zıt renkte olmalıdır. Şort/taytlar aynı renkte olabilir. Eğer bir takım saha içerisinde iki libero belirtiyorsa
liberoların şort/tayt ve formaları aynı olmalıdır.
21.7. Tüm Kulüpler (Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Lig ve 2. Lig) müsabaka öncesi yanlarında 2 takım forma bulundurmak zorundadır.
Sahaya çıkacak takımların formaları aynı ya da birbirine yakın renkte olur ise forma değişikliği yapılabilecektir.
MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER
Madde 22 - Voleybol müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda TVF Voleybol Hakemliği Talimatı hükümleri
uygulanacaktır.
ÖDÜLLER
Madde 23 - İl Müdürlüklerince düzenlenen müsabakaların ödülleri İl Müdürlükleri tarafından, Federasyonca düzenlenen müsabakaların
ödülleri ise Türkiye Voleybol Federasyonu Kulüplere Yardım Talimatına uygun olarak Federasyon tarafından belirlenir.
İTİRAZLAR
Madde 24
24.1. İtirazlar, müsabakanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf antrenörü veya takım kaptanı önünde, itiraz olunan hususun
açıklanması sureti ile takım kaptanı veya antrenör tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca, takım kaptanı müsabaka
cetvelindeki itiraz hanesini imzalar.
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Müsabaka başladıktan sonra bu maddenin 24.4 bendinde belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar haricindeki diğer konulara itiraz yapılamaz.
Yapılsa dahi geçerli sayılmaz.
Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Tertip Kurullarınca incelenip karara bağlanır.
Türkiye birinciliği, eleme ve grup müsabakaları gibi müsabakalarda yapılan itirazlar Federasyon temsilcisi tarafından rapor edilir, son karar
Federasyon Yönetim Kurulunca verilir.
Tüm itirazlarda Federasyon Yönetim Kurulunca verilen kararlar kesindir.
24.2. Uluslararası oyun kurallarına veya Federasyonca ilan edilen müsabaka statüsünde yer alan kurallara aykırılık hallerinde
itirazlar:
Bir müsabakada oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir durum karşısında yapılacak itirazların, kaide ihlali ölü
zamanda yapılmışsa o anda, değilse ilk ölü zamanda takım kaptanı veya antrenör tarafından önce sözlü olarak ve bunu takiben
müsabaka sona ermeden yazılı olarak yapılması gerekir. İtiraz durumunda takım kaptanının müsabaka cetvelinin itiraz hanesini
imzalaması gerekir. Takım kaptanı, müsabaka sırasında oyundaki takım kaptanıdır. 750.-TL
İlk ölü zamanda sözlü itiraz yapılmamışsa yazılı itiraz kabul edilmez.
24.3. Her türlü itiraz FIVB’ nin bu konuda öngördüğü 750.-TL (Yedi yüz elli Türk Lirası) itiraz bedelini Tertip Kurulu veya
Federasyon yetkilisine yatırması ile yapılır. Yerel liglerde bu bedelin % 25’i uygulanır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar
kabul edilmez.
24.4. Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara itiraz olunan hususun açıklanması suretiyle takım kaptanı veya antrenör
tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine müsabaka sonunda da itiraz edilebilir. Bu maddeye göre yapılacak itirazlar
müsabaka cetvelinin hakemler tarafından imzalanmasına kadar yapılabilir.
24.4.1. Sporcunun cezalı bulunması,
24.4.2. Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,
24.4.3. Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,
24.4.4. Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
24.4.5. Talimatlarda belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncunun müsabaka cetveline yazdırılması,
24.4.6. Mülga
24.4.7. Mülga.
24.4.8. Bu Talimatın 8.1.5 ve devamı ile 8.2 ve devamı maddelerinde belirtilen hususlara uyulmaması ve bunlara aykırı sporcu
oynatılması.
24.4.9. Bu Talimatın 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması,
24.4.10. Bu Talimatın 17 inci maddesinde açıklanan hususlara uymaması,
24.4.11. Mülga
24.4.12. Federasyon tarafından ilan edilen müsabaka statüsüne aykırı davranmak,
24.5. İtirazların sabit olması halinde uygulanacak hükümler; 24.4. bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların
sabit olması halinde 20 nci madde hükümleri uygulanır. Ayrıca ilgililer Disiplin Kuruluna sevk edilir.
CEZALAR
Madde 25
25.1. Müsabakalarda talimatlara aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, masör/doktor, menajer ve antrenörler ile benzeri
spor elemanları Disiplin Kuruluna sevk edilir.
25.2. 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.
YURT DIŞINA GİDECEK VE YURT DIŞINDAN GELECEK SPORCULAR
Madde 26. Yabancı ülkelere gidecek sporcuların, kulüplerinden ve Federasyondan Transfer Sertifikası almaları gereklidir. Yurt
dışında voleybol oynayan Türk uyruklu sporcular yurda döndüklerinde Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil ve Lisans
Talimatı hükümlerine göre tescil edilir ve müsabakalara katılırlar.
Yabancı uyruklu sporcular ise FIVB kurallarına göre aktarma yapabilirler. Bu sporcular geldikleri ülke Federasyonu veya yetkili
kuruluşlarından “izin belgesi” getirmek zorundadırlar.
SPORU BIRAKMA TÖRENİ YAPACAK SPORCULAR
Madde 27. Voleybol Millî Takımında en az (50) defa yer alan sporcular, voleybol yaşamlarının sona ermesinden sonra
Federasyonun müsaadesi ile sporu bırakma töreni yapabilirler. Sporu bırakma töreni yapan sporcular, bundan sonra Türkiye
Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi müsabakalarına katılamazlar.
TELEVİZYON YAYINLARI VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 28. Türkiye liglerine katılan kulüplerin voleybol müsabakalarının televizyondan banttan veya canlı olarak yayınlanmasına
ilişkin konularda TVF Yayın Talimatı ve bu konuda yayımlanacak yayın genelgesi hükümleri geçerlidir.
28.1. Bu Talimatın 8.5.6. maddesinde ayrı olmak üzere müsabakası naklen yayın programına alınan kulüpler, müsabakanın
oynanacağı salona sentetik zemin sermek zorundadır. Kulüp, naklen yayınlanacak müsabakası için sentetik zemin serdiremez,
kriterlere uygun başka bir salon göstermez ya da Federasyonca gösterilen salonu kabul etmez ise müsabaka canlı yayın
programından çıkartılır ve ilgili Kulüp hakkında TVF Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
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TURNUVA VE KUPA MÜSABAKALARINDA İZİN VE DİĞER HUSUSLAR
Madde 29. İllerde veya İller arasında yapılacak turnuva veya kupa müsabakaları, Federasyondan izin alınarak organize edilir.
Herhangi bir turnuvaya, Kupa Voley’ e Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi ve Türkiye Şampiyonası’na katılacağını
bildiren ve turnuvada yer alan takımlar turnuvaya veya şampiyonanın sonuna kadar müsabakalara devam etmek ve ayrıca,
derece alan takımlar düzenlenecek törenlere katılmak ve dağıtılacak ödülleri almak zorundadır. Aksi halde TVF Disiplin Talimatı
hükümleri uygulanır.
YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA YABANCILARLA YAPILACAK MÜSABAKALARDA UYULMASI GEREKLİ HUSUSLAR
Madde 30.
30.1.Yurt dışında müsabaka yapacak kulüplerin hareketlerinden en az 7 gün önce Federasyona başvurarak izin istemeleri ve bu
başvurularında seyahat programları ile karşılaşacakları takımların adlarını bildirmeleri gereklidir.
30.2.Yurda davet olunacak yabancı takımlar için ilgili teşekkülün yine en az 7 gün önce Federasyondan izin talebinde bulunması gereklidir.
İstenecek bu izne organizasyonun mali hususları ile ağırlama programını içeren kapsamlı bir raporun eklenmesi gereklidir.
30.3.Gelen yabancı takımların kendi aralarında ve Türk kulüplerinin bu takımlarla yapacakları müsabakalar için ilgili kulüplerin
mutlak suretle Federasyondan yazılı izin almış olmaları gereklidir.
30.4.Herhangi bir şehre gelen yabancı bir takımın Türkiye dahilinde müsabakalar yapmak amacı ile yapacağı seyahatler için
Federasyondan izin alması zorunludur.
30.5.Yabancılarla yurt içinde yapılan müsabakaları takip eden 7 gün içinde organizatör kulüp ve kulüpler, mali ve idari
hususlarla ilgili bir raporu mutlak suretle Federasyon’ a yollamaya mecburdur.
30.6.Yabancı ülkelerde müsabaka yapan kulüplerin, yaptıkları müsabakaların sonuçları ile bu seyahatin teknik ve idari
hususlarını bildirir bir raporu yurda dönüşten itibaren 7 gün içinde Federasyon’ a göndermeleri zorunludur.
30.7.Yabancılarla müsabaka yapacak Türk takımlarının diğer kulüplerden ödünç sporcu almaları, alınacak sporcuların adları
bildirilmek suretiyle Federasyon’ dan yazılı izin almaları ile mümkün olabilir.
BAŞARI ÖDÜLÜ, DEPLASMAN GİDERLERİ; HAKEM, GÖZLEMCİ HARCIRAHLARI
Madde 31. Deplasmanlı Liglerde Federasyon, kulüplere yardım olarak başarı ödülü veya deplasman gideri ödeyebilir.
31.1. Türkiye 1. ve 2. Liglerinde yer alan kulüplere başarılarına bağlı olarak ödül veya 12 sporcu, 1 antrenör ve 1 yönetici, toplam 14
kişiden kurulu takım kadroları için, Federasyonca bütçe koşulları çerçevesinde deplasman gideri ödenebilir.
31.1.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan kulüplerin Deplasmanlı Gençler Liginde yer alan Genç Takımları için, deplasmana giden
kadroda bulunan 12 sporcu, 1 antrenör ve 1 yönetici, toplam 14 kişiden kurulu takım kadroları için Yönetim Kurulunun tespit edeceği
deplasman gideri ödenebilir.
31.2. Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Federasyon görevlileri:
Karşılaşmaya atanan; Başhakem, Yardımcı hakem, Yazı hakemi, Skor hakemi, Çizgi hakemleri Federasyon Temsilcisi, Hakem
Gözlemcileri, mutemet ve Federasyon görevlilerinin yol paraları ve yevmiyeleri Federasyonca ödenir.
31.3. Personel Giderleri:
İl Müdürlüklerine ait salonlarda oynayan kulüplerin müsabakalarında personel giderleri Federasyon tarafından karşılanabilir.
Kulüplerin kendine ait veya anlaşma yapmak kaydı ile kendi salonu olarak belirttikleri salonlarda ev sahibi olarak oynayacakları
müsabakalarda personel giderleri ev sahibi takıma aittir.
31.4. Bağımsız Spor Federasyonları Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları Yönergesinin Eki Uygulamaya Dönük Muhasebe ve Kayıt
Usul ve Esaslarının 10’ uncu maddesinde belirtilen sınırlamalar içinde kalmak kaydıyla yerel lig faaliyetler için sponsorluk ve/veya
katılım payı gibi ek gelir sağlanması halinde bu gelirlerde İHGK teklifi ve Yönetim Kurulunun onayıyla görevlilere ek ödeme
yapılabilir.
DOPİNG VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE
Madde 32. Federasyon çalışanları, resmî görevlileri, yöneticiler, sporcular ve voleybol camiasında yer alan tüm kişiler doping ve
gençleri zehirleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler.
32.1. Türkiye liglerinde yer alan sporcular, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping içeren maddeler ve ligler
için uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.
32.2. Her sporcu bu konuda hazırlanmış olan standart anlaşmayı imzalayacak ve yapılacak kontrollere katılacaktır.
32.3. Dopingle mücadele anlaşması imzalamayan sporcuların Türkiye Liglerinde oynamasına izin verilmez.
BEDELLER
Madde 33. Federasyon talimatlarına göre yapılan tüm işlemler için her yıl, Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenen aşağıda yazılı
bedeller alınır.
Belirlenen bedeller süresi içinde Federasyona ödenmek zorundadır.
Süresi içinde ödenmeyen bedeller için Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek oranda aylık gecikme faizi
uygulanabilir.
a) Liglere Katılım Bedeli ve Kulüp Tescil Bedeli
b) Türk Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli
c) Yabancı Sporcu Tescil Lisans Vize Bedeli
d) Geçici Transfer Vize Bedeli
e) Türk Antrenör ve Menajer Vize Bedeli
f) Yabancı Antrenör Vize Bedeli
g) Sponsor İsmi Kullanım Bedeli
h) Forma Reklamı Kullanım Bedeli
i) Kendi Salonunu Kullanım Bedeli
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j)
k)
l)
m)
n)
o)

Sporcu ve Antrenör Temsilcisi Bedeli
Plaj Voleybolu Organizasyonu ve Vize Bedeli
Hakem Lisans ve Vize Bedeli
Kurs ve Seminer Bedeli
Anlaşmazlıkların çözümü için başvuru bedeli.
Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapılacak müşterek bahis ve benzeri faaliyetlerden kulüpler adına tahakkuk
ettirilecek isim hakkı bedelinden alınacak pay.
p) İkinci Lisans İzin Bedeli
Federasyon Yönetim Kurulu, belirlenmiş olan bedelleri kademelendirmeye, kaldırmaya ve yeni bedel kalemleri belirlemeye
yetkilidir.
33.1. İllerde düzenlenecek voleybol müsabakalarına katılacakların beyan ettikleri her kategori için (kız ve erkek ayrı) Tertip
Komitesi tarafından belirlenmiş ve İl Müdürlüğünce onaylanmış katkı payını Voleybol Federasyonunun ilgili hesabına belirlenen
süre içerisinde yatırılması zorunludur.
TALİMATTA YER ALMAYAN KONULAR
Madde 34. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, genelge ve uluslararası kurallara göre Federasyon
Yönetim Kurulu karar verir.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA
Madde 35. Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayımladığı talimat ve ekleri
yürürlükten kalkar.
YÜRÜRLÜK
Madde 36. Bu Talimat, Federasyonun ve Genel Müdürlüğün Resmî İnternet Sitesinde yayımlandığı 28/06/2006 tarihinde
yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 37. Bu Talimat hükümleri Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı tarafından yürütülür.
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EK-1
TVF - SPOR SALONU YETERLİLİK BELGESİ
AÇIKLAMALAR
1. Türkiye Voleybol Federasyonu, işbu belgeye sahip olmayan hiçbir spor salonunda özel, resmi, ulusal veya uluslararası
voleybol müsabakası yapılmasını onaylamaz. Salonlarında voleybol faaliyetleri düzenlemek isteyen tüm kişi, kurum, kuruluş,
kulüp ve benzeri teşekküller TVF - Spor Salonu Yeterlilik Belgesi almak ve salonun içinde görünür bir yerde sergilemek
zorundadırlar.
2. Bu belgede, salonların yeterlilik düzeyleri FIVB, CEV ve TVF standartları doğrultusunda farklı kategorilere göre
sınıflandırılmıştır.
3. Her türlü yanlış bilgilendirme 8.000.-TL cezai müeyyide ile cezalandırılacak, Federasyonun itibarına, voleybolun marka
değerine yönelik maddi ve manevi zararı tazmin hakları saklı kalmak kaydıyla belge iptal edilecektir.
4. Bu belgeye sahip olan kurumlar, salonda yapmak istedikleri her türlü değişiklik için ölçüleri gerçek oranlarda indirgenerek
minyatürize edilmiş bir planı Türkiye Voleybol Federasyonuna sunarak yeni TVF - Spor Salonu Yeterlilik Belgesi almak
zorundadır. Salonda değişiklik yaptıkları hâlde yeni belge almayan kurumlara 3. madde hükümleri uygulanır.
SALONUN KATEGORİLERE GÖRE UYGUNLUK DURUMU
Minimum
Yükseklik

Minimum
Oyun Sahası

Minimum
Seyirci

9 m.

34 x 19 m.

1000

7 m.

28 x 17 m.

500

(Bayan-Erkek) Müsabakaları
(Normal Lig etabı)

7 m.

28 x 17 m.

500

(Bayan-Erkek) Müsabakaları

9 m.

34 x 19 m.

3000

(Bayan-Erkek) Müsabakaları
(1/4-1/2)

12,5 m.

34 x 19 m.

3000

Alt Yapı Müsabakaları

7 m.

26 x 16 m.

250

Kategori-Müsabaka
ULUSAL LİGLER (Bayan-Erkek) Müsabakaları
SULTANLAR/EFELER
(Bayan-Erkek) Müsabakaları
LİGİ
(Normal Lig etabı)
(Bayan-Erkek) Müsabakaları
1. LİG
(Normal Lig etabı)
2. LİG
SULTANLAR/EFELER
LİGİ
PLAY-OFF
Sultanlar/Efeler Ligi/
Kupa Voley Dörtlü Final
/ Final
ULUSAL

Uygunluk

Belge istenen salonun adı, adresi, telefon ve faks numaraları

TALEP SAHİBİNİN BEYAN VE İMZASI
Ekli Spor Salonu Yeterlilik Belgesi Talep Formunda verilen
tüm bilgiler doğrudur.

TVF ONAYI
Bu salonda; yalnızca onay kutuları işaretlenmiş organizasyonlar
düzenlenebilir.
Tarih: .........................

İsim

İmza

Yetkili İmza

Kaşe - Mühür
Mühür

15

TVF YARIŞMA TALİMATI

TESİSİN İÇERİĞİ

Seyirci

Oturma Kapasitesi

Hayır!
Evet!
Hayır!
Hayır!
Hayır!

Sentetik
Zemin

Basın

Parke
Taraflex-Gerflor
Mondoflex

Protokol

Cevap “Evet” ise İmalatçı Firmanın/Markanın Adı
..............................................................
Evet!
Evet!
Evet!

Çizgiler

Yalnızca Voleybol İçin

Aydınlatma

!................. Lux (Zeminden 1 m. yükseklikte ölçülmüş, homojenize sonuç.)

Ses Düzeni

Var!

Yok

Klima Sistemi

Var!

Yok

Skorbord

Elektronik
Manuel
Direk

Ekipman

File
Hakem
Kulesi

Soyunma Odası

Sağlık Odası

Sporcu

Var!

Yok

Hayır!

Var!
Var!

Evet!

Yok
Yok

Teleskopik, korumalı, düzgün
yüzey kaplamalı, eklentisiz.
7 cm’lik üst bantlı, nizami antenli
nizami file.
Düzgün yüzeyli, boyalı, dengeli,
sallantısız.
................. oda
Her odada
.......... duş, .............. tuvalet
Var!

Doping Odası

Var!
Yok
Marka: ...................................
Var!
Yok
Marka: ...................................!
Var!
Yok
Marka: ...................................
................. oda

Hakem

Yok

Her odada
.......... duş, .............. tuvalet
Basın Odası

Var!

Yok

Oyun Alanının Ölçüleri

YÜKSEKLİK
.................... m.
VOLEYBOL SAHASI

(Tavanın oyun alanına en
yakın noktası baz alınacaktır.)
DİĞER ÖLÇÜLER
(Tabloda gösterilen okların
yanına elle yazılacaktır.)
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