
MÜSABAKA İDARİ ve TEKNİK DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURMA REHBERİ 
  

1. MÜSABAKA BİLGİLERİ 
 
 ŞEHİR : Maçın oynandığı şehir adı yazılacaktır. 
 
 SALON : Maçın oynandığı salonun veya spor kompleksinin adı yazılacaktır. 
 
 TARİH : Maçın oynandığı tarih yazılacaktır. 
 
 MAÇ NO : Maçın programdaki numarası yazılacaktır. 
 

SAAT : Maçın haftalık programdaki resmi başlangıç saati yazılacaktır. 
 
KATEGORİ : 1.LİG - 2.LİG - 3.LİG - BÖLGESEL LİG / ÜNİLİG - GENÇ – YILDIZ maç 
türlerindeki  ilgili kutucuğun içi  (X)  ile işaretlenecektir. 
 
ERKEK / BAYAN : Cinsiyet belirtmek için ilgili kutucuğunun içi  (X)  ile işaretlenecektir. 
 
TV YAYINI : Televizyonda canlı maç yayını yapılıyorsa VAR kutucuğunun içi, yapılmıyorsa   

             YOK kutucuğunun içi (X) ile işaretlenecektir. 
 
SEYİRCİ SAYISI : Rakamla yazılacaktır. 
 
SAHA MÜDÜRÜ : Adı ve Soyadı yazılacaktır. 
 
EV SAHİBİ TAKIM : Takımın adı açık olarak yazılacaktır. 
 
MİSAFİR TAKIM : Takımın adı açık olarak yazılacaktır. 
 

             KIYAFET : Takımların teknik heyetinin giydiği kıyafetlerin TEKTİP (pantolon+t-shirt/gömlek   
             vb), ELBİSE (pantolon+ceket+kravat) ve EŞOFMAN kutucuklarından uygun olanının içi (X) ile  
             işaretlenecektir. Bu formata uymayan kıyafet giyilmesi halinde ayrıca rapor yazılacaktır. 

 
FORMA ve ŞORT REKLAMI (varsa) : Takımların eşofmanlarında, forma ve şortlarında 
herhangi bir reklam olup olmadığı belirlenmeli ve duruma göre (VAR veya YOK)  kutucuğuna 

(x) işareti konulmalıdır. Bunun dışında takımların karşısına gelen boşluklara reklamların 

isimleri yazılmalıdır. 
 
BAŞ HAKEM (    ) : Parantez içine baş hakemin hakemliğe kayıtlı olduğu ilin plaka kod  

             numarası, yan bölüme ise adı ve soyadı açık olarak yazılacaktır. 
 

YARDIMCI HAKEM (    ) : Parantez içine yardımcı hakemin hakemliğe kayıtlı olduğu ilin plaka   
             kod numarası, yan bölüme ise adı ve soyadı açık olarak yazılacaktır. 

 
 
 
 

2. TESİS – OYUN SAHASI - OYUN MALZEMELERİ VE TEKNİK EKİPMAN  
DEĞERLENDİRMESİ 

 
 

 
 GÖZLEMCİ;  FEDERASYON TEMSİLCİSİ ve HAKEM GÖZLEMCİSİ SIFATIYLA TVF 
SALON UYGUNLUK, GÜVENLİK VE AKREDİTASYON TALİMATI ile ilgili görevlerini 
yerine getirmek üzere maçın fikstürde ilan edilen resmi başlangıç saatinden 90 dakika 
önce salonda hazır bulunarak ilk 30 dakikalık süreçte İDARİ ve TEKNİK 
DEĞERLENDİRME FORMU’ nda yer alan değerlendirme konularını denetler ve formu 
doldurur. Daha sonra maç ile ilgili 60 dakikalık süreci başlatır. 
 



TVF SALON UYGUNLUK, GÜVENLİK VE AKREDİTASYON TALİMATI’ ndan yararlanılarak 
 UYGUN  veya DEĞİL kutucuklarının içi (X) ile işaretlenecek ve uygun olmayan hususlar 
“DÜŞÜNCELER ve NOTLAR” bölümüne kısa bilgi notu olarak girilecektir. Gerekli görülmesi 
halinde ek rapor mutlaka yazılacaktır.  
 

       ÖNEMLİ NOT: (Değerlendirme konuları sütunundaki YILDIZ işaretli bölümler sadece TVF   
       ÜST LİGLERİ için değerlendirmeye alınacaktır). 
 
 

 
3. GÜVENLİK VE AKREDİTASYON DEĞERLENDİRMESİ 

 
 
 

TVF SALON UYGUNLUK, GÜVENLİK VE AKREDİTASYON TALİMATI’ ndan yararlanılarak 
 UYGUN  veya DEĞİL kutucuklarının içi (X) ile işaretlenecek ve uygun olmayan hususlar 
“DÜŞÜNCELER ve NOTLAR” bölümüne kısa bilgi notu olarak girilecektir. Gerekli görülmesi 
halinde ek rapor mutlaka yazılacaktır.  
 

       ÖNEMLİ NOT: (Değerlendirme konuları sütunundaki YILDIZ işaretli bölümler sadece TVF   
       ÜST LİGLERİ için değerlendirmeye alınacaktır). 

 
 

4. OYUN TAKİBİ – DEĞERLENDİRME VE SONUÇ RAPORU 
 

A TAKIMI 

 

S
E

T
 B TAKIMI 

 

I II III IV V VI MOLA I II III IV V VI MOLA SKOR 

/ / / / / / 1 - 2 1 / / / / / / 1 - 2  

/ / / / / / 1 - 2 2 / / / / / / 1 - 2  

/ / / / / / 1 - 2 3 / / / / / / 1 - 2  

/ / / / / / 1 - 2 4 / / / / / / 1 - 2  

/ / / / / / 1 - 2 5 / / / / / / 1 - 2  

KAZANAN TAKIM  SONUÇ 
: TOPLAM 

 

MAÇIN ZORLUK DERECESİ: 
KOLAY  NORMAL  ZOR 

 

DEĞERLENDİRME PUANI: .……. BAŞHAKEM: YRD. HAKEM: GÖZLEMCİ   

İMZA:  

 
 

  Müsabaka cetvelinde uygulandığı gibi; 
        - Kura atışından sonra takımların adları yazılacak, (Soldaki takım “A Takımı” dır), 
        - Takımların her set için başlangıç dizilişinde yer alan oyuncunun numarası ( 11 /… ) ilk 

haneye yazılacak, değişiklik anındaki skor yazılmayacaktır.   
        - Oyuncu değişikliğinden sonra oyuna giren oyuncunun numarası ( 11 / 17 ) ikinci haneye 

yazılacak, değişiklik anındaki skor yazılmayacaktır. Set başlangıç dizilişinde yer alan oyuncu  
( 11 / 17 ) tekrar oyuna girdiğinde çıkan oyuncunun numarası daire içine alınacaktır.  

        - Takımların kullandığı molalar (MOLA) sütununda 1 – 2 rakamları daire içine alınarak 
belirtilecektir. 

 
 SAYI : Sona eren her setin skoru, takımların yazılış sırasına göre (önce A Takımının skoru 

sonra B takımının skoru) yan taraftaki sütuna yazılacaktır.  
      
             TOPLAM : Takımların tüm maç boyunca aldıkları sayıların toplamı yazılacaktır. 
 
 KAZANAN TAKIM : Kazanan takımın adı yazılacaktır.  
 
             SONUÇ : Maç sonucu yazılacaktır. 
 



 MAÇIN ZORLUK DERECESİ : Maçın zorluk derecesine göre “KOLAY”,  “NORMAL”,  “ZOR”        
kutucuklarından uygun olanın içi (X) ile işaretlenecektir. 

 
 DEĞERLENDİRME PUANI : Baş ve Yardımcı hakemin Hakem Değerlendirme Formu’ ndaki 

toplam değerlendirme puanları ilgili bölümlere yazılacaktır. 
 
 GÖZLEMCİ ADI SOYADI – İMZA : Gözlemci ad ve soyadını yazarak imzalayacaktır. 
 

  
      DÜŞÜNCELER VE NOTLAR :  
 
      Bu formda yer alan 1, 2, 3 ve 4. Bölümdeki değerlendirme konuları ile müsabaka süresince 

meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler bu bölümde belirtilecektir.        
 

 
(Bu sütunun rapor için yetmemesi halinde ilave rapor düzenlenir ve bu forma eklenerek 
gönderilir). 
 
DİĞER AÇIKLAMALAR : 

 
a) 1.Bölümdeki eksik ve hatalı uygulamaların her biri için 1 puan, 2. Bölümdeki eksik ve hatalı 

uygulamaların her biri için 2 puan, setin sonucuna tesir eden hatalı uygulamaların her biri 
için 4 puan, maçın sonucuna tesir eden hatalı uygulamaların her biri içinde 6 puan düşülür. 
Hata çok sayıda tekrarlansa dahi hizasında yazılı olan puandan fazlası düşürülemez. 
 

b) Düşünceler ve notlar bölümünde bu formda yer alan veya yazılmasına ihtiyaç duyulan 
diğer konular belirtilecektir. 
 

c) Müsabaka sonucu http://tvf.org.tr/mhk/index.php ‘Gözlemci Sonuç Girişi’ bölümüne 
girilecektir. 
 

d) Müsabaka İdari ve Teknik Değerlendirme Formu, Takım İsim Listeleri, Reklam Belgeleri ve 
Müsabaka Yazı Cetveli 48 (kırksekiz) saat içerisinde kargo veya taahhütlü posta ile 
gönderilir. 
 

ÖNEMLİ NOT: (Değerlendirme konuları sütunundaki YILDIZ işaretli bölümler sadece TVF üst 
ligleri için değerlendirmeye alınacaktır). 
 
 
 
 
Eğer DİSKALİFİYE edilen takım mensubu varsa MHGK Genel Sekreteri Eyüp BOSTANCI' ya 
telefon ile bildirilecektir. (Tel: 0532 686 31 98) 
 
 

Güncellenme tarihi: 14 Eylül 2013 
 

http://tvf.org.tr/mhk/index.php

