SPOR SALONLARINDA SEYİRCİLERİN CENTİLMENLİK DIŞI SÖZ VE DAVRANIŞLARI
NEDENİYLE MEYDANA GELECEK DURUMLAR KARŞISINDA
BAŞHAKEM TARAFINDAN UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
Voleybol müsabakalarında; seyircilerin küfür, hakaret ve sözlü kötü tezahüratta
bulunmaları, sahaya yanıcı, patlayıcı ve yaralanmaya sebebiyet verebilecek her türlü
yabancı maddelerin atılması ile fiziki saldırı veya saldırıya teşebbüs edilmesi
türündeki olaylarda müsabakanın başhakemince uygulamaya konulacak yaptırım
aşamaları aşağıda belirtilmiştir:
1. Başhakem; seyircileri centilmenlik dışı davranışlarda bulunan veya genel ahlaka
aykırı sözlü ifadeler kullanan takımın oyundaki kaptanını, her iki takım
seyircisinin birlikte sebep olduğu durumlarda ise iki takımın da oyundaki
kaptanlarını yanına çağırarak, seyircilerinin neden olduğu/oldukları bu durumu
sona erdirmeleri yönünde sorumluluk almaları ve iletişime geçmeleri gerektiğini
söyleyecektir. (1. uyarı)
2. Birinci uyarıya rağmen, 1. maddede belirtilen davranış ve kötü tezahüratların
sona ermemesi durumunda başhakem; bu duruma neden olan takım veya
takımların oyundaki kaptanlarını uyarı maksadı ile ikinci kez yanına çağırarak,
kaptanların, kötü tezahürat ve centilmenlik dışı davranışlarını sona erdirmeleri
amacıyla, ikinci kez seyirci ile iletişime geçmeleri gerektiğini bildirecektir. (2.
uyarı)
3. İkinci uyarıya rağmen, istenmeyen sözlü ve fiili davranışların devam ettirilmesi
halinde başhakem; hakem sandalyesinden inerek yazı hakemi masasının önüne
gidecek, maçın gözlemcisi, yardımcı hakem ve her iki takım kaptanına sözlü tebliğ
olarak;
a. Mevcut koşullar içerisinde maçın devam ettirilmesine olanak bulunmadığını,
b. Hakem heyetin soyunma odasına gideceğini,
c. Maçın devam etmesi için seyirci davranışlarının centilmenlik sınırları içerisine
çekilmesi gerektiğini,
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d. Gelinen bu aşamadan sonra talimat gereğince; takımın/takımların KULÜP
TEMSİLCİLERİ YETKİ BELGESİ’nde adı geçen kulüp yetkililerinden birinin
durumun değerlendirilmesi ve alınacak önlemlerin görüşülmesi maksadıyla
hakem odasında yapılacak toplantıya katılımının sağlanması gerektiğini,
e.Toplantıda yapılacak değerlendirmeler ve alınacak önlemlere ilişkin olarak
hazırlanacak tutanağın kulüp yetkili temsilcisi/temsilcilerince de imza altına
alınarak kendilerine tebliğ edileceğini,
f. Takım teknik heyeti ve sporcularının da bu bekleme süresi içerisinde güvenli bir
ortamda bulunabilmelerini sağlamak için, oyun sahasını terk ederek soyunma
odalarına gitmelerinin gerektiğini,
g. Takımın/takımların KULÜP TEMSİLCİLERİ YETKİ BELGESİ’nde adı bulunan kulüp
yetkilisi/yetkililerine; seyircilerinin neden oldukları kötü tezahürat ve
centilmenlik dışı davranışlarını sona erdirebilmeleri ve maçın da tekrar kaldığı
yerden devamının sağlanabilmesi için azami 20 dakikalık koordinasyon süresi
verileceğini,
h. 20 dakikalık aranın ardından, karşılaşmanın tekrar devam edeceğine dair karar
verilmesi halinde, maça başlanmadan önce takımlara oyun sahasında fiziksel
ısınmaları için 4, filede ısınmaları için de 6 dakika olmak üzere toplam 10
dakikalık ilave birlikte ısınma süresi verileceğini bildirerek, hakem heyeti ve
maçın gözlemcisi ile birlikte soyunma odasına gidecektir (takım kaptanlarının
bilgilendirilmesi).
4. Maçın başhakemi; hakem soyunma odasında maçın gözlemcisi, yardımcı hakemi
ve kulübün/kulüplerin salonda bulunan KULÜP TEMSİLCİLERİ YETKİ BELGESİ’nde
adı belirtilen kulüp yetkililerinden birinin de katılımı ile yapılacak toplantıda
kulüp temsilcisine;
a. Bu tebliğden itibaren başlatılacak süre zarfında, kulübün yetkili temsilcisi
tarafından, salonda karşılaşmaya devam edilecek ortamın sağlandığına dair
olumlu bir geri bildirimde bulunulması halinde maça kaldığı yerden devam
edileceğini,
b. Yapılacak bu tebliğin geri bildirim süresinin 20 dakikayı aşamayacağını,
c. Bu tebliğe rağmen, seyirci salon içerisindeyken müsabakayı devam
ettirebilecek ortam sağlanamadığına dair geri bildirim alınması halinde, bu kez
ilgili takım yöneticisine yöntem ve sorumlulukları kendilerine ait olmak üzere
seyircileri azami 60 dakika içinde salon dışına alma haklarını kullanabileceklerini,
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d. Misafir takım seyircilerinin centilmenlik dışı davranışları sonucunda salon
dışına çıkarılmaları gerektiğinde, maçın gözlemcisi, kulüp temsilcisi ve güvenlik
güçlerinin birlikte hareket ederek seyirci grubunun salondan çıkartılmalarının
sağlanacağını,
e. Seyirci davranışlarının centilmenlik sınırları içerisine çekilmesi üzerine maça
kaldığı yerden başlandıktan sonra, tekrar centilmenlik dışı davranış meydana
gelmesi halinde hakem odasına dönüleceğini veya yukarıda belirtilen süreler
zarfında salonda seyirci davranışlarının centilmenlik sınırları içerisine çekilmesi
durumunun sağlanamadığına kanaat getirilmesi durumunda, maçın gözlemcisinin
huzurunda kulübün yetkili temsilcisi/temsilcilerine maça devam edilemeyeceğini
bildirecek, takım teknik mensupları ve oyuncularına alınan kararın duyurulmasını
isteyecek ve tekrar oyun sahasına çıkılmayacaktır.
5. Seyircilerin takım mensuplarına, hakem heyetine ve maçın gözlemcisine fiili
saldırıda bulunmaları halinde, başhakem yukarıdaki maddelerde
belirtilen centilmenlik dışı söz ve davranışların tekrar sayısını dikkate almaksızın
karşılaşmayı doğrudan tatil edebilir.
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TUTANAK

….… / ….. / 201… tarihinde saat …... : ..…. ‘ da …………….……………………………….. Spor Salonu’ nda
………………………………………. / …………………………………………… takımları arasında oynanmakta olan
Bayanlar/Erkekler …. Ligi maçında seyircilerin neden olduğu centilmenlik dışı davranışlar nedeniyle
baş hakem tarafından takım kaptanlarına 2’ nci uyarı bildirimi yapıldıktan sonra kulübün yetkili
temsilcisi / temsilcileri hakem odasına davet edilerek; kendilerine gelinen bu aşamadan itibaren
yapacakları işlemler ve hakemler tarafından alınacak kararlara ilişkin yukarıda üst maddelerde
belirtilen hususlar teblig edilmiş olup iş bu tutanak ilgili taraflarca tanzim edilerek imza altına
alınmıştır.

…………………………….……………………….

.…………………………….…

………………………………………..

Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi

Müsabaka Baş hakemi

Müsabaka Yardımcı hakemi

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Kulüp Temsilcisi

Kulüp Temsilcisi
(Gerekirse)
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