
ĠTĠRAZ PROTOKOLÜ 

FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında Resmi Plaj Voleybolu Kuralları 5.1.2.1 ve 5.1.3.2 kuralları 
uyarınca kullanılacaktır. 
 

1.GENELGÖRÜġ 

İtiraz Protokolü, FIVB Plaj Voleybolu Müsabakalarına katılan oyuncu(lar)nun oyun kurallarının 
uygulanmasına ilişkin bir itirazının başarılı bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için tasarlanmış bir 

dizi yapılandırılmış adımdır. 

İtiraz Protokolü, bir takım Kaptanının BAŞ HAKEM'den kuralların uygulanması veya yorumlanması 
hakkında aldığı açıklamadan sonra itiraz etmek istediğini resmi olarak belirten bir takım tarafından 

başlatılır. 

İtiraz Protokolü, maçtan önce, maç sırasında veya maç sonrasındaki koşullara bağlı olarak ilgili FIVB 

Görevlileri tarafından gerçekleştirilebilir.  

İlgili FIVB Görevlileri itirazı, esaslarına ilişkin üç kritere göre değerlendirecektir.  

İki seviye İtiraz Protokolü mevcuttur; bunlar ya koşullar (Seviye 1) sırasında ve / veya maç 
tamamlandıktan sonra (Seviye 2) gerçekleştirilir.  

 

2.ĠTĠRAZ PROTOKOLÜNÜN AMACI 
İtiraz Protokolü, FIVB’nin bir maçtan önce, maç sırasında ve maç sonrasında ortaya çıkan 
problemlerle başa çıkmak için resmi prosedürünü temsil eder.Bu nedenle itiraz protokolünün 
amaçları: 
1.Maç koşullarını, maçın önceki oyun durumuna getirmek veya yeniden oluşturmak ve mümkün olan 
en kısa sürede oyunu yeniden başlatmak, 
2.Uygun FIVB yönetmelikleri veya kuralları tarafından yönetilen itirazların çözümlenmesine izin 
verecek şekilde yapılandırılmış bir süreç sağlamak, 
3. Özellikle İtiraz birden fazla yetki seviyesi içeriyorsa, bir maçın akışı üzerinde minimum etkisi olan 
bir prosedür uygulamak, 
4.Mantıksal, şeffaf ve takip edilmesi kolay bir Protokol uygulamak, 
5. Sağlam yasal ve etik temellere dayanan bir Protokol uygulamak, 
6.İtirazın oyuncu (lar) tarafından meşruiyeti konusunda doğru karar verme şansını en üst düzeye 
çıkaran bir Protokol uygulamak. 

 

3.BĠR PROTESTOYU DEĞERLENDĠRME KRĠTERLERĠ 
Bir İtiraz Protokolü’nün kabul edilmesi için geçerli üç adet kriter bulunmaktadır:  

1. Hakemin oyun kurallarını yanlış yorumlaması veya kuralları ya da reglamanları doğru 

uygulamaması, yahut verdiği kararın sonuçlarını fark edememes i; 

2. Skorda bir hata olması (dönüş hatası veya skorboard)  

3. Maçın oynandığı koşullarda bir değişiklik olursa; (hava koşulları, ışıklandırma vb. ) 

*Baş Hakem, bir İtiraz Protokolü’nü geçerli kabul edip etmemekte sadece bu üç kriteri göz önünde 

bulundurmalıdır, bu nedenle verilecek olası kararlarda yetkilidir.  

*Oyun Kurallarının olası bir yanlış yorumlanması durumu haricinde, Baş Hakem in oyun hareketlerini 

veya hatalı davranış yaptırımlarını kapsayan bir İtiraz Protokolü’nü kabul etmesi kurallara uygun 

değildir. 



*İtiraz Protokolü geçerli olarak kabul edildiğinde, ilgili gözlemci veya FIVB Delegesi de itiraz 

hakkındaki kararında bu üç kriterden faydalanmalı ve hangisinin bu itiraza uygulanacağını açıkça 

belirtmelidir. Bir itirazın birden fazla kritere uygun olması olasıdır.  

* İlgili FIVB Delegesi (leri) de Protesto için gerekli sürecin gözlemlenip gözlemlenmediğini 
değerlendirebilir. 

 

4.ĠTĠRAZ PROTOKOLÜNÜN BAġLAMASINDAN ÖNCE BAġ HAKEMĠN ÇALIġMASI  
* Bir İtiraz Protokol’ü, bir kaptanın (kaptanların) Baş Hakemden kuralların uygulanması veya 
yorumlanmasına dair açıklamasını aldıktan sonra resmi olarak itiraz etme isteğini belirtmesiyle başlar. 
* Baş Hakem bundan sonra gözlemciyi ( FIVB Delegesi’ni) çağırmadan önce, İtiraz Protokolü 

başlatılmaması için gerekli tüm tedbirleri alıp almadığından emin olmalıdır. Bunlar;  

 

1. Kararına dayanak olan hatanın nevinin kaptanlara açıkça ifade edilmesi 

2. Gerektiğinde resmi el işaretlerinin tekrar edilmesi 

3. İlgili resmi görevlilerle ( hakem grubu, saha müdürü vb.) kuralların uygulanması/yorumlanması ile 

ilgili görüşülmesi 

4. Geçerli bir itiraz için gerekli kriterin doğrulanması 

5. Yukarıdaki bütün aşamalar uygulandıktan sonra kaptanın resmi itiraz etme isteğinin teyit edilmesi. 

Baş Hakem şunları kesinlikle yapmamalıdır;  

 

1. Kaptan, geçerli bir itiraz için gerekli kriteri karşılayan, resmi itiraz etme hakkını kullanma isteğini 

belirttikten sonra, gözlemciyi (FIVB Delegesi’ni) çağırmamayı tercih etmemelidir. 

 

2. İtiraz Protokolü’nün muhtemel sonucu hakkında oyuncu ile konuşmamalıdır.  

 

5. ĠTĠRAZ PROTOKOLÜ 1. AġAMA: ĠTĠRAZ ANINDA ÇÖZÜMLENME (Hakem Koçu veya Teknik 

Delege tarafından ) 

5.1 Oyuncu (lar) ın Ġtiraza BaĢladığı Sırada Ġtirazı Çözmek Ġçin Protokol'e Genel BakıĢ 
*İtiraz Protokolü (Seviye 1), başvuruda aldığı açıklamadan sonra itiraz etmek istediğini resmi olarak 

belirten Takım Kaptanı tarafından başlatılır veya Baş Hakemden Kuralların yorumlanmasını ister. BAŞ 
HAKEM sonra ilgili FIVB Delegelerinin orada bulunmasını talep eder. 
 

İtiraz Protokolü 1. Aşama ( maç öncesi veya esnasında ) aşağıdaki işlemleri kapsar; 

1. İtirazın nevi ile ilgili ön bilgi 

2. Geçerliliğine dayanarak Protokol’ün uygulanıp uygulanmayacağının kararı 

3. Daha fazla bilgi alınması/ İtiraz için uygun kanıtlar 

4. İlgili resmi görevlilere ve oyunculara İtiraz Protokolü’nün sonucunun iletilmesi 

5. Yazı Hakemine ve diğer katılımcılara İtiraz Protokolü’nün sonucunun iletilmesi 

6. Maça başlanması veya devam edilmesi 

* Bir İtiraz Protokolü (Seviye 1), potansiyel itirazın iki aşamasından birincisidir. 

5.2 Ġtirazları Kim Değerlendiriyor? 



*Hakem Koçu genellikle itiraz sırasında İtiraz Protokolünü uygular. Sadece istisnai durumlarda, 1. 
Seviye İtiraz başlatıldığı sırada gerçekleştirilmez. 
*İstisnai durumlarda Teknik Delege, Hakem Koçunun yerini alabilir veya onun yerine geçebilir.  
*Başka bir FIVB Yetkilisi, istisnai durumlarda bir itirazın geçerliliğini değerlendiren FIVB Delegesine 
yardımcı olabilir. 
*İtirazı değerlendiren FIVB Delegesi istisnai durumlar dışında, itiraza katılan bir ülkeden olmamalı 
veya potansiyel sonucuyla çıkar çatışması olmamalıdır.  
*İtiraz Protokolüne bilgi sağlayan kişilerin itiraz geçerliliği veya sonucu konusunda karar verme yetkisi 
yoktur. 
*Tüm FIVB Delegeleri, özellikle Hakem Koçu, İtiraz Protokolü başlamadan önce kendilerini potansiyel 
olarak olayı etkileyebilecek bir konuma getirmemelidir.  
 *Hakem Koçları, yarışma sırasında hareketlerinin İtiraz Protokolü için potansiyel kullanılabilirliklerini 
en üst düzeye çıkarmasını sağlamalıdır.  

5.3 Ġtiraz Protokolü Nasıl BaĢlatıldı (Hakem Delegesi Yönetimi) 
*Protokol, BAŞ HAKEM'in, Hakem Koçunun Oyun Alanına girmesi gerektiğini belirten işareti ile 

başlar.  
*Bir itiraz sadece takım Kaptan (lar) ı tarafından talep edilebilir.  
*BAŞ HAKEM, Hakem Koçuna sadece, Takım Kaptanları resmi olarak (kural 5.1.2.1'de tanımlandığı 
gibi) bir İtiraz Protokolü başlatma isteğini gösterdiğinde ve bu geçerli bir itiraz kriterini karşıladığında 
işaret etmelidir. 
*İtiraz Protokolü (Seviye 1), FIVB El Kitabı tarafından belirlenen bir yaptırım ücretinin (tahvilin) 
ödenmesini ima eder. 

5.4 Ġtiraz Protokolü Süreci (Protokol baĢladıktan sonra) 
* Oyuncular ilk olarak kendilerine ait oturma yerlerine gitmelidirler 
* Hakem Koçu önce itirazın nevi hakkında Baş Hakem ile konuşmalıdır  
* Hakem Koçu bundan sonra itirazlarının dayanağı ile ilgili kaptandan teyit almalıdır 
* Bundan sonra eğer gerekirse Hakem Koçu Baş Hakem ile belirsiz herhangi bir durum varsa açıklığa 
kavuşturmalıdır 
* Kararı ile doğrudan ilişkili olabilecek daha fazla bilgi / kanıt diğer katılımcılardan bundan sonra 
toplanmalıdır 
* Bu bilgiler mümkünse bireysel olarak alınmalı fakat uygunsa topluca da alınabilir  
* Bu bilgileri tercüme edecek bir kişi kullanılabilir  
* Protokol mümkün olduğunca FIVB’nin çalışma dili olan İngilizce olarak yürütülmelidir. 
* Bilgi toplama işlemi yazı masasının ve ilgili takımın oturma alanının yakınında yapılmalıdır 
* Oyuncular Baş Hakem’in ve diğer katılımcıların sorgulanması esnasında hazır bulunmamalıdırlar  
*Genel süreç, bilgi / kanıt toplamak için açıkça oluşturulmuş bir yapıda olmalıdır. 
*Protokolün başlatılması aşamalarından makul bir süre geçtikten sonra oyuncular: 
 

1. Oyun alanını kullanabilir ancak serbest bölgeyi terk edemezler 
2. Maç toplarını kullanabilirler  
3. Protokol başlatıldığı sırada bulundukları oyun alanını kullanabilir veya tüm oyuncuların 

anlaşması halinde oyun alanının her iki tarafını da kullanabilirler 
 

5.5 Ġtiraz Protokolünün Çözümü 

*Bir İtiraz Protokolünü çözme kararı aşağıdakilere dayanmalıdır:  
1.Bir itirazı değerlendirme kriterlerinin katı bir şekilde yorumlanması (yukarıdaki bölüm 3) 
2.Maç görevlileri tarafından verilen kararın doğru olduğu varsayımı, özellikle BAŞ HAKEM'in son 
kararı 
3.İtiraz ile ilgili tarafları sorgulayarak ortaya konan gerçekler, özellikle maç görevlilerinin gözlemleri 
4.Oyun Kuralları ile ilgili olarak yetkililerin eylemlerinin doğruluğunun tespiti.  
5.Oyun Kuralları belirli bir eylemi kapsamazsa, Hakem Koçu Oyun Kurallarının ruhunu yorumlayabilir.  
*BAŞ HAKEM, İtiraz Protokolü'nün sonucu ve ardından diğer uygun maç görevlileri hakkında 
bilgilendirilen ilk kişi olmalıdır. 



*Her iki takım kaptanı da Protokolün sonuçlarından haberdar edilmelidir. Takım Kaptanlarına 
kararın dayanağı hakkında kısa bir açıklama yapılabilir.  
*Kaptanlardan herhangi biri kararı sorgulamadığı takdirde, İtiraz çözümlenmiş ve resmi olarak 

sonuçlanmış kabul edilir. 
* Her iki takımın kaptanlarından biri verilen karara katılmazsa,  o anda, maç sonunda teyit edilecek 

olan 2. Aşama İtiraz Protokolü istemek hakkına sahiptir.  
5.6 Maça Devam Edilmesi 

*Hakem Koçunun, kararı uygun maç görevlilerine ve oyunculara iletmesini takiben, oyunu yeniden 
başlatmak için aşağıdaki adımlar gerekebilir:  
*Karara göre bilgiler yazı hakemine aktarılır.  
* Karar seyircilere bildirilir ( anons gerektirebilir ) 
* Karar medyaya bildirilir ( tv, radyo vb. )  
* Eğer kaptan itirazında haklı bulunduysa Hakem Koçu tavsiyeleri vasıtasıyla gerekli tüm düzeltmeler 
yapılmalıdır. 
 

5.7 Ġtiraz Protokolünün Olası Sonuçları 

*Seviye 1'de bir itirazın 3 olası sonucu vardır (itiraz sırasında çözülmüş veya çözülmeye çalışılmıştır):  
1. Kaptanın(ların) itirazı reddedilir. Bu olduğunda itirazı reddedilen takıma para cezası 

uygulanacağından Teknik Delege, Hakem Koçu tarafından bilgilendirilmelidir. 
2. Kaptanın(ların) itirazı kabul edilir. Bu aşamada herhangi bir para cezası uygulanmaz. 
3. İtiraz Protokolü uygulanamayabilir veya çözümlenemeyebilir. ( Hakem Koçu, teknik delege vb. 
müsait değildir / kaptan(lar)1. Aşama’nın sonuçlarını temyiz edebilir ) 

Her iki halde İtiraz Protokolü maç sonunda 2. Aşama İtiraz Protokolü gerektirir.  

 

5.8 Ġtiraz Protokolü Maç Cetveline Nasıl Kaydedilir? 
*Hakem Koçu başlangıçta korta girdiğinde, Yazı Hakemi maç skorunu bu noktadan başlatabilmek için 
yeterli maç detaylarını (FIVB Maç Cetveli Talimatlarına göre) kaydetmelidir.  
*Yazı Hakemi, itirazın temeli ile ilgili herhangi bir gerçek bilgi kaydetmemelidir. 

*İtiraz Protokolü yürürlüğe girer ve daha sonra reddedilirse, REJECTED LEVEL 1 ifadesi açıklamalar 
bölümüne kaydedilmelidir.  
*İtiraz Protokolü yürürlüğe girer ve daha sonra kabul edilirse, ACCEPTED LEVEL 1 ifadesi 

açıklamalar bölümüne kaydedilmelidir.  
*İtiraz Seviye 1 reddedildikten sonra takım Kaptan(lar)ı Seviye 2'de İtiraz Protokolü istediklerini 
belirtirse, REJECTED/PENDING LEVEL 1 ifadesi açıklamalar bölümüne kaydedilmelidir.  
*İtiraz Seviye 1 takım Kaptan (lar) ında kabul edildikten sonra Seviye 2'de bir İtiraz Protokolü talep 
etme isteklerini belirtirse, yorumlar bölümünde ACCEPTED/PENDING LEVEL 1 ifadesi yazılmalıdır.  
*İtiraz Protokolü gerçekleştirilemiyorsa (ilgili FIVB görevlisinin oyun alanına girmesi istendikten sonra), 
PENDING LEVEL 1 ifadesi açıklamalar bölümüne kaydedilecektir.  
*Hakem Koçu, müsabaka cetvelinin açıklamalar bölümüne gerektiği gibi daha fazla bilgi ekleme 
yetkisine sahiptir.  
*Yardımcı Hakem, oyunun başlatılmasından önce yazı cetvelinin kontrolünden sorumludur. 
*Maçın tamamlanmasında, Baş Hakem, maç kağdının notlar bölümünün bu protokolde belirtilen tüm 
gerekli bilgilerle tamamlandığından emin olmalıdır.  
*Hakem Koçu (RC) maçın bitiminde kortta mevcut değilse, Baş Hakemin, BVIS amaçları için herhangi 
bir gecikme olmamasına rağmen, müsabaka cetvelinin Müsabaka Ofisine teslim edilmesinden önce 
ilgili imzayı alması gerekir. 
 
6.ĠTĠRAZ PROTOKOLÜ LEVEL 2 MAÇTAN SONRA ÇÖZÜLDÜ (Organizasyon Komitesi 
Tarafından Çözüldü) 

6.1 Prosedüre GenelBakış 
*İtiraz Protokolü (Seviye 2) talebi, itiraz etme isteğini resmi olarak aşağıdakilerden birini temel alarak 
belirten bir takım Kaptanı (lar) tarafından başlatılır: 



1. İtiraz Protokolü Seviye 1'de başlatılmadı (FIVB Yetkilisi mevcut değil).  
2. İtiraz, Seviye 1'de ilgili FIVB Delegeleri tarafından reddedildi.  
3. İtiraz, Seviye 1'de ilgili FIVB Delegeleri tarafından kabul edildi, ancak daha sonra diğer takım 
Kaptanı tarafından itiraz edildi. 
4. Maçın tamamlanmasından sonraki olaylar.  
*Bir İtiraz Protokolü Seviye 2 (bir maçtan sonraki olaylar hariç), ilgili takım Kaptanları tarafından İtiraz 
Protokolü'nün Seviye 1 altında doğru bir şekilde talep edilen ve kaydedilen itirazlarla ilgili olmalıdır. 
*İtiraz Protokolü Seviye 2'nin onaylanması süreci aşağıdaki aşamaları içerir: 
1.İtirazın (Level 2) temellerinin maç cetveline ilk kaydı 
2. Söz konusu tahvilin ödenmesi (bkz. FIVB Plaj Voleybolu El Kitabı)  
3.Organizasyon Komitesinin itiraz için inceleme esası 
4.İtiraz sonuçlarının, kararın dayanağının açıklanması da dahil olmak üzere tüm taraflara iletilmesi  
5.Eğer uygunsa doğru hareketle maçı tekrar oynatmak 
 
 
6.2 Ġtirazları Kim Değerlendiriyor? 
*Teknik Delege, üyeliği ve prosedürü izlenecek FIVB Plaj Voleybolu El Kitabı tarafından tanımlanan 
Organizasyon Komitesinin toplanmasını talep edecektir.  
*Hakem Koçu itiraz Komitesinin bir üyesi değildir. 
*Hakem Koçunun itiraz Komitesine Oyun Kuralları hakkında tavsiyede bulunması gerekebilir.  
*Hakem Koçunun (veya Teknik Delegenin), kabul edilen veya red edilen Seviye 1 İtiraz Protokolünü 
ve karar kriterlerine ilişkin uygun gerçekleri özetlemesi gerekebilir.  
 

6.3 Ġtiraz Protokolü Nasıl BaĢlatıldı? 
*Seviye 2 itirazı, itiraz yapmak isteyen takım Kaptanı tarafından maçın sonunda ve maç cetvelini 
imzalamadan önce bu gerçeği açıklamalar bölümünde yazılı olarak teyit ederek başlatılır.  
*Takım Kaptanının itirazının ayrıntılarını yazmasına gerek yoktur. İtiraz herhangi bir tarafça yazılabilir 
ancak sonunda uygun takım Kaptanı tarafından imzalanmalıdır. 
*Maç görevlileri itiraz içeriğini engellememeli veya dikte etmemelidir.  
*İtiraz, FIVB’nin Çalışma Dilinde (İngilizce) kaydedilmelidir.  
*İtiraz Protokolü'ne (Seviye 2) FIVB El Kitabı tarafından yönetilen bir tahvilin ödenmesi eşlik eder. 
 

6.4 Ġtiraz Protokolü Süreci 
*İtiraz Komitesinin itirazı dikkate alma süreci FIVB Plaj Voleybolu El Kitabı tarafından yönetilmektedir.  
*Maç cetvelinde itiraz ile ilgili başka bir belgeye bağlantı ifadesi bulunabilir (yeterli alan yoksa). Bu 
belge, maçın bitiminden en geç 30 dakika sonra FIVB Teknik Delegesine sunulacaktır.  
*İtirazda yer almayan takımın Kaptanı, eğer bir itirazın (Seviye 2) yazı cetvelinin notlar bölümünde 
yazılı olarak teyit edilmesi halinde, Baş Hakem tarafından derhal sözlü olarak bilgilendirilmelidir. 


