
2021-2022 VOLEYBOL SEZONU 
SİGORTA SHOP KADINLAR 1.LİGİ FİNAL TALİMATI 

FİNAL 

TARİH  :  01-02-03 NİSAN 2022 
YER      : BURSA (CENGİZ GÖLLÜ) 

I. GRUP   1.  ADANA ÇUKUROVA BLD. 
I. GRUP   2.  GAZİANTEP ADAM VOLEYBOL 
II. GRUP  1.  İZMİR KARŞIYAKA 
II. GRUP  2.  ANKARA İLBANK 

 

TARİH YER TV SAAT TAKIMLAR 
SONUÇ 

 

01 NİSAN 
2022 

CUMA 

BURSA (C.GÖLLÜ) TRT Spor Yıldız 12:00 ÇUKUROVA BLD. İLBANK  
 

“ 
TRT Spor Yıldız 14:30 KARŞIYAKA ADAM VOLEYBOL  

02 NİSAN 
2022 

CUMARTESİ 

BURSA (C.GÖLLÜ) 
TVF Voleybol 
TV 

12:00 İLBANK KARŞIYAKA  

 

“ 

TVF Voleybol 
TV 

14:30 ADAM VOLEYBOL ÇUKUROVA BLD.  

03 NİSAN 
2022 

PAZAR 

BURSA (C.GÖLLÜ) TRT Spor Yıldız 12:00 ADAM VOLEYBOL İLBANK  
 

“ 
TRT Spor Yıldız 14:30 ÇUKUROVA BLD. KARŞIYAKA  

K U P A    VE    M A D A L YA    T Ö R E N İ 

*MÜSABAKALARDA GÖRÜNTÜLÜ DEĞERLENDİRME SİSTEMİ (GDS) KULLANILACAKTIR. 

*Her takım lisanslarını 1 gün öncesinden il temsilcimize teslim edecektir. 
2021-2022 voleybol sezonunda Sigorta Shop Kadınlar 1.Liginde yarı final ve final müsabakalarında tüm teknik ekip, 
sporcular ve yardımcı personel için; 

• İki doz aşısını olmuş ve aşı kartı mevcut kişiler; herhangi bir nedenle Covid-19 teşhisi konmadığı sürece, 2.doz aşıyı olduğu tarihten 
itibaren 14 gün sonra başka bir koşul olmaksızın oyun alanında yer alabilirler. 

• Herhangi bir nedenle aşı kartı sahibi olmayanların, tek doz aşı olanların hastalığı geçirme süresi 90 günden fazla olanların ve/veya 
pozitif antikor testi olmayanların müsabakadan en fazla iki (2) gün önce alınmış negatif PCR testine sahip olmaları ve 
sonuçları ezgi.salgara@tvf.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. 
Yarı final ve final müsabakalarında Covid-19 pozitif vakalar sebebiyle müsabaka ertelemesi yapılmayacaktır.  
Müsabakaya çıkmayan takım (3-0 Hükmen) mağlup sayılacaktır. 
 

1) Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1 ve 2. (Birinci ve İkinci ) sırayı elde eden 
takımlar Deplasmanlı Türkiye Sultanlar Ligine yükselir. 

 

2)   7.1 Puanlama Sistemi: (TVF Yarışma Talimatı)  
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri 
müsabakalar yaptırılır.  
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 birden fazla takımın katıldığı müsabakalarda sıralama şu şekilde belirlenir:  

• Kazanılmış Maç Sayısı (galibiyet sayısı) fazla olan takım üst sırada yer alır. Kazanılmış maç sayısının (galibiyet 
sayısı) eşitliği halinde, sıralama; kazanılan toplam puana göre belirlenir.  

• Kazanılan toplam puana göre eşitliğin bozulmaması halinde; sıralama set averajına göre belirlenir. Set averajı 
hesaplanırken takımların müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. 
Sıralama, set averajı büyük olan takım üst sırada yer alacak şekilde yapılır.  

• Eşitliğin set averajına göre de devam etmesi halinde; sayı averajına bakılır. Eşitliği devam eden takımların yaptıkları 
tüm müsabakalar sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının 
(sayı averajı) büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya sıralanır.  

• Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalarda kazanılmış 
maç, puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir. 

3) Müsabakalar 2 çizgi hakemi ile oynatılacaktır. 
4) ÖNEMLİ: TAKIMLAR HER GÜN MAÇA ÇIKARKEN AYRI 14 KİŞİLİK OYUNCU LİSTESİ VEREBİLERLER.  
Federasyon Temsilcisi veya Gözlemcisi 14 Kişilik oyuncu LİSTELERİNİ ve LİSANSLARINI maç öncesi kontrol edecektir. 
Federasyon temsilcileri, yarışma talimatında geçmeyen konular hakkında karar verme yetkisine sahiptirler.  

5) Federasyon maç programında değişiklik yapabilir. 
6) 1. Liglerde Baş Antrenör en az 3.Kademe, Yardımcı Antrenör en az 2.Kademe antrenörlük belgesine sahip 
olmalıdır. 2021-2022 sezonu vizesini yaptırmayan ve antrenörü olmayan takımlar sahaya çıkamayacaktır. 
Antrenörler lisanslarını maç esnasında sorulduğu zaman gözlemciye göstermek zorundadırlar.  
7) Kıyafetler, TVF Yarışma Talimatı 21. maddesine uygun olacaktır. 
8) Her takım 2 farklı formayı yanlarında bulunduracaktır. 
9) Müsabakalar Mikasa V200W top ile oynanacaktır. 

mailto:ezgi.salgara@tvf.org.tr

