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BİLDİRİ 2020/1
......................................... SPOR KULÜBÜ BAŞKANLIĞINA
.......................
2020-2021 Sezonunda Voleybol Ligleri (Kadın-Erkek) takım kadrolarında yer alacak YABANCI UYRUKLU
oyuncularla ilgili düzenlemeler aşağıdadır.
Sultanlar / Efeler Ligi Kulüpleri:
2020-2021 Sezonunda Türkiye Sultanlar / Efeler Liglerinde (Kadın/Erkek) yer alan kulüpler 14 kişilik
müsabaka kadrosunda ve aynı anda oyunda en fazla 3 yabancı uyruklu sporcuya yer verebilmek üzere
toplam 4 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir.
1. Lig Kulüpleri:
2020-2021 Sezonunda Türkiye 1. Liglerinde (Kadın/Erkek) yer alan kulüpler 3 yabancı (üç yabancı) uyruklu
sporcuya lisans çıkarabileceklerdir. Ancak; 14 kişilik müsabaka kadrosunda ve aynı anda oyunda en fazla
2 yabancı uyruklu sporcu bulundurabilecektir.
Ayrıca; kulüplerimiz 3 yabancı uyruklu sporcusundan ikisinin sözleşmesini sakatlık dolayısıyla feshedilmesi
halinde, +1 yabancı uyruklu sporcuya daha lisans çıkartabilecektir.
Bir üst ligde takımı bulunan 1.lig takımı kadrosunda sadece 21 yaş altı 1 tane yabancı oyuncu
bulundurabilir.
2. Lig Kulüpleri:
2020-2021 Sezonunda Türkiye 2. Liglerinde (Kadın/Erkek) yabancı uyruklu oyuncu oynatılmayacaktır.
(Yerli oyuncu sayısı 25 kişidir.)
Sultanlar / Efeler ve 1.Lig Kulüpleri; kadrolarında bulundurmak istedikleri yabancı uyruklu sporcuların TVF
Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının 8. maddesinde belirtilen diğer belgelerle birlikte ITC
(International Transfer Certificate) sisteminde gerçekleştirilecek işlemler sonrası alınacak uluslararası
transfer sertifikasının aslını da Türkiye Voleybol Federasyonuna vereceklerdir.
Yabancı uyruklu sporcunun transferinde aslı Federasyona teslim edilmeyen hiçbir evrak esas alınarak işlem
yapılmayacaktır.
Faksla yapılan belge ibrazlarının; CEV ve FIVB nezdinde ciddi sıkıntılara sebep olduğunu ve bu tür
belgelerle işlem yapılmayacağını hatırlatır; kulüplerimizin buna göre önceden tedbir alması hususunda bilgi
ve gereğini önemle rica ederim.
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DAĞITIM:
Sultanlar / Efeler Ligi, 1. ve 2. Voleybol Ligleri (Kadın/Erkek)
Kulüplerine.
TVF Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatının ilgili maddesi:
Yabancı Uyruklu Sporcu Sözleşme Sayısı
26.1. Türkiye Sultanlar / Efeler Ligi kulüpleri, sadece Avrupa Kupası müsabakalarında oynatmak üzere
kadrolarında diledikleri sayıda yabancı oyuncu bulundurabilir. Ancak, Türkiye Ligi müsabakalarına çıkacak takım
kadrolarında, belirlenmiş olan yabancı sporcu sayısını aşamazlar. Kulüpler, yabancı sporcularıyla da tek tip
sözleşme imzalayarak Federasyona onaylatmak zorundadır. Tek tip sözleşme imzalamamış yabancı sporcusu
bulunan kulüplerin CEV’e bildirecekleri oyuncu listesi Federasyon tarafından onaylanmaz. Bu sporcuları ligde
oynatmak üzere lisans talep edilmesi durumunda, bu Talimat hükümlerinin ve şartlarının yerine getirilmesi
gerekmektedir.

